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അദ്ധ്യായം 1 ന 
നി 

കേരളവും അതിലെ ജനങ്ങളും. 

കേ ിത്ിറ 

നമ്മുടെ ദേശത്തിന്െറപേരു” കേരള മെന്നാകുന്നു. 
അതു തെക്കു കസ്ല്യാകുമാരിമുതല് വടക്കു ഗോകർണ്ണൂം 

വരെ നീണ്ടാണ്ു കിടക്കുന്നതു. പടിഞ്ഞാറ് അറബി 
ക്കടലും കിഴക്ക്? സഹ്യപര്വതപുമാണ്” അതിന്െറ 
അതിര്. ഈ അതിര്ത്തിക്കുളുളില് കിടക്കുന്ന ദേശം 
ഇന് ഡ്യാ മഹാരാജ്ൃത്തിന്െഠ മറവു ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും 

പൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ജന 
ങ്ങളില് പലിയഭാഗം മലയാളഭാഷയാണു സംസാരി 

ക്കുന്നതു”. മലയാളികളുടെ  നാടായതുകൊണ്ടു' ഇതിനു 
മലയാദേശം എന്നു പേരണ്ടു.. ല് 

. ഭൂപ്രകൃതി റ ) 

കേരളത്തിന്െറ കിഴക്കുഭാഗത്തു” സഹ്യപര്വത 
യിര കിടക്കുന്നു ആ പര്വതത്തില് അദനാക മലകളും 

കൊടുമുടികളും ചന്കാടുകളമുണ്ടു. കടല്ത്തീരത്താ 

കട്ടെ സമതലങ്ങളും കായലുകളും പാടങ്ങളും ധാരാളും 

കാണുന്നു. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും മഭ്ധയകിടക്കുന്ന പ്രദേ 

ത്തില് കെ റുകുന്നുകളം താഴ്വരയും ഇടവിട്ടുകാണാം. 

ക്. 



3 കാല വസ്ഥ. 

മ പെേകേരളുദേശത്തിന്െറ ഫലസമുദ്ധിക്കും ഐശ്വ 
കം സി; പ്രധാന കാരണം അതിനെറ പ്രത്യേക കാ 

ലാവ സ്ഥയാണു്”. (കേരളദേശം ഉഷ ണമേഖലയിലാ 
ണല്ലോ കിടക്കുന്നതു”. ഇതിനു മഭ്ധ്യരേഖയില്നിന്നും 

300 നാഴിക ഭൂരമേഉളുൂു. ആ സ്ഥിതിക്ക്” ഇവിടെ 
അതികഠിനമായ ചൂടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു”. എന്നാ 
അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ അനുഭവം. അതിനു കാരണം 

ഇവിടെ ആണ്ടുവട്ടത്തില് ആറുമാസവും മഴപെയ്യുന്ന 

താണു”. ഈ മഴപെയ്യുന്നതു” കടല്ക്കാറേറ് സഹ്യാ 
ദ്രിയില് ചെന്നടിക്കുന്നതുമൂലമത്രേ ഇടപമാസംമുതല് 
കന്നിമാസം വരെ അറബിക്കടലില്നിന്നു” തെക്കുപടി 
ഞ്ഞാറേയ്ക്കടിക്കുന്ന കാല്ലര്ഷകാഠവു" സാഫ്യ്യാദ്രിയില് 

തട്ടി ഇവിടെ സമൃദ്ധിയായി മഴയുണ്ടാകുന്നു. തുലാ 

മാസമാകമ്ചോം ബങ്കാറം ഉറംക്കടലില്നിന്ന്” പടക്കു 

കിഴക്കോട്ടടിക്കന്ന തുലാപര്ഷകാഠറു് സഹ്യാദ്രിയുടെ 
ഉയരം കറഞ്ഞഭാഗങ്ങളില് കൂടി കേരളത്തില് പ്പപേ 

ശിക്കുമ്വോറം അക്കാലത്തും ഇവിടെ മധയായി. ഈ 

മഴമൂലം ആ കാലത്തു” ഇവിടെ ലലിയ ചൃൂടണ്ടാക യ 
ന്നില്ല. എന്നുതന്നെയുമല്ല, കൃഷിക്കുചേണ്ട ജലവ്യം 
ഓനവ്യം "ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ന . 

] 

[ി 
ഴ് 
& 
& 

4. ആറകളും കായലുകളും 

മഴക്കാലത്തു മലനാട്ടില് വിഴുന്നചെള്ളം കാട്ടാറു 
കളായി പടിഞ്ഞാട്ട കതിച്ചുപായുന്നു. ഇടനാട്ടിലെ, 

ത്തുമ്വോഠം അവയുടെ വേഗത കുറയുകയും തീടഭൂമി: 

യിലെത്തുമ്വേഠം അവ കേവലം ശാനത്തമാകകയും 

ചെയ്യന്നു. 'കേരളുദേശത്തിന്െറ പിതി തെക്കു ളും 
പടക്കോട്ട കൂടിക്കൂടിയും ആണല്ലോ ഇരിക്കു ന്നതു്. ആ 
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കയാല് നദികളുടെ നീളും തെക്കോട്ടു കുറവും വടക്കോ 
ടട കൂടുതലുമത്രേ പാണിജ്യവും ഗതാഗതവും ഈ നദി 

ക0ംമൂലമാണു' പ്രാചിനുക്യാലം മുതല് നടന്നുവരുന്ന 
തു? ജനങ്ങളുടെ കുടിപാര്പ്പം അധികപംകം ഈ 
.നദിതീരം സംബന്ധിച്ചാിരുന്നു. ഈ നദികളില്, 
പലതും സമുദ്രത്തില് പതിക്കുന്നതു” പടിഞ്ഞാറെത്തീ 
രത്തുമള കായലുകഠം വഴിയത്രേ. ഈ കാലു കളാകട്ടെ 

തോടുകഠാമൃലം അലിടവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

5. കടല്ത്തീരം. 

കേരളക്കരയ്ക്കു” പടിഞ്ഞാരാണല്ലോ ക്ടല്ത്തിരം 
ഈ പ്രദേശം ലാതൊരു വിട വുമില്ലാതെ ് നെടുനീകൂ 

ത്തില് കിടക്കുന്നു. പിടപുകളുളള തീരഞ്ം ളിലാണ്ത്” 

, കപ്പുലുകഠം കരയ്ക്കടുക്കുന്നതു”. കപ്പുലുകഠം സഴകര്യമ:യി 
 കരയ്ക്കടുക്കുന്ന ഏകനൌകാശയച (13൯0 )കൊച്ചി 
മാത്രമാണു '. മററുള്ള തുറമുഖങ്ങളില് (0118) ക 
പ്പലുകഠം കരയ്ക്കുടുക്കാതെ കരയില്നിന്നു ദൂരെ മാരി 
ക്കിടക്കുന്ന കൊച്ചി തുറമുഖം പോലും അടുത്തകാല 
ത്താണ്” ഈ വിധം പരിഷ് ക്കരിക്കപ്പെട്ടതു”. 14 ൦ 
നആൂറാണ്ടുവരെ പെരിയാറിനെറ മുഖത്തുള്ള കൊടുങ്ങ 
ല്ലൃരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രധാന തൂറമുഖം.പില്, 
ക്കാലത്തു" അവിടെ മണല് കയഠിയതുമൂദ്ധമത്രേ ആ തു 
മുഖം നമുക്കു്” നഷ്ടപ്പെട്ടതു”. മുന്കാലങ്ങളില് ആ 
തുറമുഖത്തുകൂടി 'വിദേശികഥം ധാരാളമായി നമ്മുടെ. 
ഷാജ്ൃത്തു വരികയും. താമസിക്കുകയും. 'കഷ്യുവടം നട 
ത്തുകയും, മതം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയിതുചന്നിരുന്നു. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്തില് ഇപ്പോ ഠം കാണെന്ന ജനങ്ങ 
ഓില് വലിയൊരുഭാഗം സഫ്യ്യാദ്രികടന്നും, പടിഞ്ഞാ 
൨൯ തുമമുഖത്മ0ം വഴിയായും ഈ നാട്ടില്. കടന്ന 
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വരാണു? അവരുടെ മതങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലുട 
തൊഴിലുകളിലും ഒക്കെ ഈ വിഭേശസമ്ഖര്ക്കത്തിന്െര. 
ഫലങ്ങം നമുക്കുകാണാം. ) 

കേരളോല്പത്തി 
ഈ കേരളം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇതു വളരെ 

വിഷമമേറിയ ഒരു ചോദ്യമാണത്” , (ഇന്നത്തെ കേരള 

ദേശം വളരെക്കാലത്തിനുമുന്പു? ക്ടലായി കിടന്നി 
രുന്നുപോല്! ക്രമേണ കടല് പടിഞ്ഞാദറക്കു മാറി 
യാണു്” ഈ കര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു”. ഭൃകമ്പംമൂലം ആ 
ലം കടല്തന്നെ മവയ്്ലായിട്ലിളരാം: പിന്നിട്ട്? 
മലകളിലെ മണ്ണ്ണൊഴുകിപന്നു”, കടല്ത്തട്ടില് വളമുള്ള 
മണ്ണൂണ്ടായി എന്നുവരാം) ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവഖങ്ങറാ . ക 

വേറേയും ചിലസ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടായിട്ടണ്ടു". ഇപ്പ്യോ ല് 

ച 
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ഴും അങ്ങയെ ഉണ്ടാകുന്നതായി അറിവുള്ളവര് പറയുന്നു. 

ഇവിടെയുള്ള ഉയര്ന്ന ഉഠംനാടുകളില്പോലും, കടല് 

മണ്ണൂ കണ്ടുവരുന്നതു ഇക്കാരണത്താലാണ്”. പടിഞ്ഞറ 
റന് തീരത്തു കാണുന്ന കായലുകറം ഒരിക്കല് കടലായി 
രുന്നു എന്നു” പിചാരിക്കുചാനും സ്ല്യായമുണ്ടു”. 

7. പരശുരാമന്. 

ഇങ്ങനെ കടല് വാങ്ങി കരയുണ്ടായതിനെപ്പുററി  ] 

രസകരമായ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്”. പക്ഷേ ഈ 
ഐതിഹ്യങ്ങറം ശരിയായ കം വിചാ 

രിക്കേണ്ടതില്ല ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണു” : 

(പ്രണ്ടുപണ്ടു” നര്മ്മദാനദിയുടെ തന ം ശ്രീ ഫി. 
രശുരാമന് എന്നൊരു ആയുനേതാവു ജനിച്ചും; അ 
ദ്ദേഹം ജഗദഗ്നി മഹര്ഷിയുടെ ഇളയ പുത്രനായി 

രുന്നു. ചില തെററിദ്ധാരണകറം മൃലം അച് ഛന്ആ 
ജ്ഞാപിച്ചതനു സരിച്ചു", അദ്ദേഹം സ്വന്തം അമ്മയെ 
വധിക്കുചാനിടയായി. ഈ മകന്െറഅനുസരണശീലം 
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മഹര്ഷിയെ വളരെ പ്രസാഭിപ്പിച്ചു. ഗരപ്പ്യോഠം മരി 

പോയ അമ്മയെ വിണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചു  കൊടുംണെ 

മെന്നു പരശുരാമന് അഛനോടട്' അപേക്ഷിച്ചു. ദിപ്യൃ 

ശക്തി യാല് മുനി അതു സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചയ്തു. 

പക്ഷെ മാതാലഖിനെ കൊന്ന മഹാപാപത്തിനു 

പരിഹാരം ചെയുൂണമെന്നു പരശുരാമനു ബോദഭ്ധ്യമാ 

യി. ഒാഹ്മണര്ക്കു ദാനം ചെയ്യുവാന് കുറെ ഭൂമി 
സമ്പാദിക്കണമെന്നു” അദ്ദേഹം തീര മാനിച്ചു. ഇതി 

' അപേണ്ടി അദ്ദേഹം സമുദ്രരാജാവായ വരുണനോടു 

പ്രാര്ത്ഥിച്ചു. പ്രാരത്ഥനകൊണ്ടു ഫലമുണ്ടായില്ല. അ 

പ്പരോഠം അദ്ദേഹം വരുണനെ സംഹരിക്കുവാന് വട്ടം 
കൂട്ടി. അപ്പ്യോഴാണുപോല് കടല് പിന്പാങ്ങിയതുംം 

കേരളുദേശം ഉണ്ടായതും.) പിന്നീടു പരശുരാമന് 

പോയി തപസ്സുചെയ്തു. റ 

പരശുരാമന് മൂലം കേരളം ഉണ്ടായതിനയെപ്പൂററി 

പേറെയും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ടു്. (" പണ്ടു” സൂയു 

വംശത്തില് സഗരന് എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായി ന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിൽന്റ പൃത്രന്മാര് ഒരിക്കല് പാതാളലോക 

ത്തില് പോകുന്നതിനായി ഭൂമി കഴിച്ചു. അതോടു 

കൂടി ആ പ്രദേശമെല്പാംകടലായിത്തിര്ന്നു. തന്മൂലം 

ഗോകര്ബണ്ണുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാക്ഷേത്രം കടലി 

നിരയായിപോല്! അതു ദ്വാപരയൃഗത്തിലായിരുന്നു. 

ത്രേതായൃഗത്തില് ആ മഹാക്ഷേത്രത്തെ പീണ്ടെടുത്തുത 

രണമെന്നു ഗോകര്ണ്ണുപാസികം ശീ പരശുരാമനോ 

ടപേക്ഷിച്ചു, അതിന്പ്രകാരം പരശുരാമന് തന്െറ 

ആയുധമായ മഴുവെടുത്തു ആഞ്ഞുവലിഞ്ഞു തെക്കോ 

ട്ടൊരേവ കൊടുത്തു .മഴ പോയിലീണതുകയ്യാകമാരിയി 

ലായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തുയിന്നെല്ലാംകടല്പിന്പാങ്ങു 

കഡും കേരളുദേശം അത്ങനൊളണ്ടകേകയുംചെയ്തുവത്രേ..], 

ന് 
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(ജട ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിയില് ചരി 

ത്രകഠരേന്മാര് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്”. ചരിത്രം 

തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്പില് ഈ ക്രേളഭേശം കടല്.വാ 

കേരളത്തിലെ ജയഞങ്ചം.. ളി 

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളില് പല വരഗ്ലുക്കാരും മ 

തക്കാരം ഉണ്ടു്”. അവരില് ഏററം പ്രാചിന൪ സഘ്യയ 

പര്പരപ്രദേശങ്ങളിലും മലനാട്ടിലും വസിക്കുന്ന മച 1 

പഗ്ശൂക്കരോണ്ട്. പില്ക്കാലങ്ങളില് ശക്തിയേറിയ 

വിദേശികഠം നമ്മടെ രാജ്ൃത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോം 

ഇവര്. കാടുകയഠി രക്ദപ്പെട്ടതാണ്ട്'. എന്നാല് ലേ 

റെ ചിലര് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നാട്ടില് വസിച്ചു 

ഭറസ്യ്യപേല ചെയ്തു. അവരുടെ സന്തതികളത്രെ പഠ 

യ൪₹പൃചയര് അധവാ ചെവ്ുമക്കം എന്നറിയ പ്പെട 

ന്നതു. ഇങ്ങനെ കേരജു്തില് പ്രേ ശിച്ചുവര പലരാ, 

ണാ. നായന്മാരുടെ സ്വദേശമേതെന്നു് തീര്ച്ചയില്ല. 

അവര് ദ്രാവിഡചര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ടവരായിരിക്കാം. ത 

മിഴ് നാട്ടിലെ നായിക്കുന്മാരും ചതെലുങ്കനാട്ടിലെ നായി 

ടമാരും കേരളത്തിലെ നയന്മാരുംഒരേവര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട 

പരത്രെ. അവര് ആഭ്യകാലം മുതല് നല്പപടയാളകു 

ളം സാമാന്യം പരിഷക്കാരമുള്ളവരും ആയിരുന്നു 

അവര് മരുമക്കത്തായികളം, ഏതു ജോലിയഷും പെയുന്ന 

തിനു മടിയില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു. . നമ്പ്തിരി 

. ബ്രാഹാമണ൪, ശ്രി പശരരമ൭ന്െ൪ കീഴ കേരള ; 

ത്തില് വന്ന ആയ്യുന്മാരാണ്ട്. പിന്നിട്ട് കേരളത്തി, 

പ്രചേശിച്ചു ഇന്നത്തെ പ്രബല സമുടാഷക്കാരാണ്ഞ്" 

ഈഴവര് അഥവാ തിയര്, അവര് സിലോണില് യി 

ന്നും ക്രിസുവര്ഷം ഒന്നാശതകം കഴിഞ്ഞു പന്നുപെ, 

ന്നാണു” ഖിചാരിക് ന്നതു്, 



4 പ് 

എന്നാല് ക്രിസ് തുവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
മുന്പുതന്നെ യഹൂദന്മാര് കേരളത്തില് പന്നു. അവരു 

ടെ സന്താനങ്ങഠം ഇപ്പ്യോറം മട്ടാഞ്ചേരി, എറണാകു 

കം, മാ. ചേന്ദമംഗലം, പറവൂര് എന്നി ദേശങ്ങളില് 
വസിക്കുന്നു. ഏ ഡി. ഒന്നാംശതകത്തില് തനസനൊ 

ക്രിസ് തുമതവും ഇവിടെ ഉണ്ടായി. തോമ്മാശ്ളിഹാ 

എന്ന ക്രിസ് തുശിഷ്യയനാണു” ക്രിസ്തുമതം ആദ്യമാ 
യി ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതു” പിന്നീട സിദിയന് 
സ് ത്ൃയാന് കഠം കൊടുങ്ങല്ലൃൃരം , കൊല്ലത്തും കടി 

യേവുകയും, യൃറോഫ്യയന്മാര് നാട്ടില് ക്രിന്ധ്തുമതം പ്ര 
ചരിപ്പ്യിക്ഷകയും ചെയ്തു ക്രിസ് തൂുവര്ഷം .7_0ം ശത: 
കത്തിചാണു” ഇസ്ലാംമതം ഉത് ഭവിച്ചതു. അക്കാ 
ലം മുതല്, അദേബ്ദ്യന് കച്ചപടക്കാര്വഴിം, ഇസ്ലാം 
മതവും ദകരളതുത്തില് പ്രവേശിച്ചു. ഇപരെകൂടാതെ 

തമ് ഴ നാട്ടിരസിന്ന ം., കര്ന്ണ്റാട ൬ നന്നും. യ്യ 
റേവ) നിന്നും വന്നു കേരളത്തില് വാസ മുറവ്പ്റിച്ച 

ആളുകളുടെ സന്തതികളെയും നമ്മടെ ദേശത്തില് 

അവൂവ്യമായി കാണാം. തെക്കന് തിരുവിതാംകൂറിലും 
തൃശൂര് ജില്ലയിലും തമിഴ്” സംസാരിക്കു ഒരു വലി 
യ വിഭാഗം തന്നെയുണ്ടു. 

മേല് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളുാല് കേരളുദേശം വി 

. ഖിധജാനങ്ങമെ ഉഠംക്കൊള്ളന്ന ഖഒരു കൌതകാഗാരമാ 

. ഷ് ണെന്നു ൨ റയഴപ്പെട്ടന്നു 

അഭ്യാസം. എ 

1 കേള ദശത്തിന്െഠ ഒരുപടം വരച്ച” അതിരു 
. കഴ്, ഭൂപ്രകൃതി ഇവ അടയാളപ്പെടുത്തുക. 

ഉ, കേരളം ഏങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാനു് പൃരാണങ്ങ 

ളില് പാഠയുന്നതു"? ളത്തം 
3% ഇതേല്പഠഠി ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ;; അഭിപ്രായം വിവ 

രിക്കുക. 
& 

റം 

ഷഖത് 

റു. 
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അ ്ധ്യായം ം 

ഒുന്നവം മാമാമവും 

] ിരുവോണം 

പൊന്നിന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം 

കേരളീയയജടെ ഒരു ദേശിയ മഫഹോത്സവമാണു”. ഇതു 
പ്രാചീന കാലംമുതല് നാം ആ ടേലഷിക്കാവുട്ട്. 

കാലഖര്ഷത്തിന്െറ കാഠിന്ലം കാഞ്ഞു, ഖിളുവെടു 
പ്പ കഴിഞ്ഞും നെല്ലും മറ൨൮ ുയ്യങ്ങളും അറകളില് 

സംഭരിച്ചു” ക ലു ആഹ് ളാഭമായിരിക്കുന്ന 

കാലം, അ അപ്പോഴാണ്” തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുക 

ആദ്യം പിള്ളേരോണം. പിന്നീടാണ്” വലിയവരുടെ 

ഓണം. അപ്പോം സകലരും കളികളിലും വിനോദഭങ്ങ 

ളിലും. ഏരപ്പെടുന്നു ധനവാന്മാര്ക്കും പാവപ്പെട്ട 

പര്ക്കും അക്കാലത്തു മുഷ് ടാന്ന ഭക്ഷണവും  കോടിപ 

സ്രൂപും പേണം. ഈ ദേശീയ മഹോല്സവം സാക്ഷാല് 
കേരളീയരുടെ കാര്ഷികോല്സവമാണ്', 

ഇതിനെ ആരംഭെപ്പുററി ഐതിഫ്വുമേ ഉള്ളു 

ശരിയായ ചരിത്രമില്ല. അന്നാണു് മലേലി പീണ്ടും 
കേരളം സന്ദരശിക്കുന്നതെന്നു പഴവന്മാര് പറയും. ആ 
രായിരിക്കാം ഈ മലേലി? 

വളരെക്കാലം മുന്പു” നമ്മടെ കേരളുരാജ്യം ഭരി 
ച്ചിരുന്ന ഒരു ചക്രവത്തി ആയിരുന്നു മാവേലി. അദ്ദേ 
ത്തിന്െറ ഭരണകാലം കേരളത്തിനെ നല്പകാലമാ 
യിരുന്നു. ളി 

ല് മോവേലിി നാടുപാണീിടും കാലം 

) മാലോകരെല്പാരുമൊന്നുപോലെ 
1 



2 

എന്നാണു" ഓണപ്പാട്ടില് പരയുന്നതു”. അദ്ദേ 
ഹം സത്ചവാനും പ്രബലനും ധര്മ്മിഷ്ടനുമായിരുന്നു . 

തെക്കേ ഇന്ഡ്യയെ മാത്രമല്ല, ആയുന്മാ൪ പസിച്ച്മിരു 

ന്ന വടക്കേ ഇന്ഡ്യയയെയ്ും, അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നു. 

1; അദ്ദേഹത്തിന്െറ തലസ്ഥാനം എറണാകളത്തടുത്തുള്ള 

തൃക്കാക്കരയായിരുന്നു. പ്ല; 

! അദ്ദേഹത്തെ തോല്ലിക്കുന്നതിന്” ആയുന്മാര്ക്കു 
| സാധ്യമായില്ല. അവര് ചതിപ്രയോഗങ്ങളും ഉപായ 

| ങ്ങളും മൂലമത്രേ അതു സാധിച്ചതു": അദ്ദേഹത്തെപ്പു 

ററിയുള്ള ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണു. 

മാവേലി അഥവാ മഹാബലി, ധര്മ്മിഷ്ഠനായ 

ഒരു അസുര ചമക്രമത്തി ആയിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണു 

ചം. പ ശില... ല്പം 

വാമനന് എന്ന അവതാരം എടുത്തു്, അദ്ദേഹഅിില് 

നിന്നും രാജ്യം അപഹരിച്ചശേഷം, അദ്ദേഹത്തെ ഹാ 

ഗലോകത്തേക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി 

ഒരു രാജധാനി ദ ര്റ്പെടത്തിം ജനങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം 
ഭരിച്ചുപോന്നു, ആ പ്രദേശമത്രേ കേരളം. $ 

മഹാബലി ചക്രവത്തിയുടെ വംശം വളുരെക്കാ 

ലം നമ്മടെ നാടു ഭരിച്ചിരുന്നു. ആ വംശത്തില് 

ചേരന് എന്നൊരു പ്രസിദ്ധ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ കീത്തിമൃലം അദ്ദേഹം ഭരിച്ച നാടിനു” 

ചേരരാജ്യമെന്നം, അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രജാവലിക്കു 

ചേരലന്മാര് എന്നും പേരുണ്ടായി. ബി.സി. 8000൦ 

& മാണ്ടിനു മുമ്പു? പടക്കേ ഇന്ഡ്യയില് ആയുന്മാര ത 

മ്മില് മഹാഭാരതയുദ്ധം ൨ ടന്നു. അതില് രണ്ടു ഭാഗ 

ത്തുള്ള ആളുകഠാക്കും ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത 

തു്, ഈ വംശത്തില്പ്പെട്ട ഒരു ചക്രവത്തി ആയിരുന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിനു” പെരും ചോററുദയന് എന്നാണു പൃരാ 

ണത്തില് പേരു പറയുന്നതു്. 

നനന നയം ാടട്ത്ത്ത്്ത്ത്ആ 
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ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം, പെരിയാഠി 

നൊ. മുഖത്തുള്ള, തിരുവഞ്ചിക്കുള മായിരുന്നു. കാലാന്ത 
രത്തില് ആദിചേരന്മാരുടെ. ഭരണം അഖസ്സായിച്ചു. 
അത്തു രാജകുടുംബം അയ്യം നിന്നുപോയതുകൊരണ്ടാം 
രാജവംശം ബലഹീിനമായതു കൊണ്ടോ. എന്നു തിര് 

ച്ചയില്ല. ഏതായാലും. ആ രാജവംശത്തിന്െറ മാ 
ഹാത്ധ്ൃവും കീത്തിയും കേരളീയര്ക്ക്”ഒരിക്കലും മറക്കു. 

വാനോ മരയ്ക്തുവാനോ. കഴിഞ്ഞില്ല. മാലേലിയുടെ കാ 

ലത്തെ അവര തങ്ങളുടെ സുവര്ണ്ണുകാലമായി പുക 

ഴ്ത്തിപന്നു. അദ്ദേഹം ആണ്ടിലൊരിക്കല്. പൊന്നി 
ന്ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ ഭിയത്തില്---ത 
ന്െറ രാജ്യം സുദ്ാക്കാന് വരുമെന്നാണു” ഒരു 
സങ്കല്പ്പം. അതുകൊണ്ടാണു” സകല കേരളീയരും 

അന്നു തേച്ചുകളിച്ചു; ൦ കോടി ഉടുത്തും ;മുഷ്ച്ടാന്നമായി 

ആഹാരം കഴിച്ചും, ആടിയും പാടിയും, ഈഞ്ഞൊാലേരി 

യും, പന്തുകളിച്ചുംം ആനന്ദഭരിതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടു 

ന്നതു്. 

എന്നാല് തിരുവോണത്തിനു മതത്തിന്െറ ഒരു 
ഛായ കൂടിയുണ്ട്”. അന്നാണു മഫാബലിചക്രവത്തി 
യൂടെ തലസ്ഥാനനഗരി ആയിരുന്നതു ക്കാക്കര ക്ഷേത്ര 

ത്തിലെ പ്രധാന ഉല്സവം. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൌ 

ട്രിയേററം കര്ക്കട മാസത്തിലെ തിരുപോണത്തിന്നാ 
കാണു എന്നാല് ഒടുവ്ലത്തെ പത്തു ഭിപസങ്ങളുി 

ലാണു” ഉല് സവത്തിനു പ്രാധാന്യം അതില് സംബ 
ന്ധിക്കുപാന് കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പുന 

കൊക്ള ണമെന്നും, അതിനു സാധിക്കാത്തവര് അവരവ 
രും ഗൃഹങ്ങളില് തൃക്കാക്രെയപ്പുനെ വച്ചു പൂജിച്ചു 
കൊക്ളണമെന്നുമായിരുന്നു വഴക്കം. കോഴിക്കോട്ട സാ 

മൂതിരിഷും കൊച്ചി മഹാരാജാവും ഇന്നും ഞത്തച്ചുമയം 
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കൊണങ്ടൊടുന്നുണ്ട പ്പാ. അതു തൃക്കാക്കരഷ്ണൂ പഠപ്പെടുന്ന 

'  ഭിപസത്തിന്െം ഓര്മ്മയെ നിലനിറുത്തുന്നു. അതു തി 
രുചപോണത്തിനു പത്തുദിപസംമുമ്പു വരുന്ന ദിനമാണ 

ല്ലോ. അഹിന്ദുക്കഠാക്ക്' ഈ മതാചാരത്തില് പങ്കി 
ല്ലം ഇതു” ഒരു.ദേശീയ ഉല്സവം ത) 

ഉ. പം 
തിരുപോണം ആഭി ചേര ചക്രവത്തിയുടെ സല് 

ഭരണത്തിനെറ ഓമ്മയെ കൊണ്ടാട്ടന്ന ഒരു കാര്ഷിക 
മഫോല്സവമാണെന്നു നാം കണ്ടു. ചേര ചക്രവത്തി 
കളുടെ ഭരണം ക്രമേണ നിലച്ചശേഷം, കേരളീ 
യര് ആഘോഷിച്ചുപന്ന മതററാരുല്സവമാണ? മാ 
മാങ്ംമെന്നു പറയുന്നതു്. അതിനു” മതത്തിനന്ൊ ഛാ 
യയേ ഇല്ല. അതു കേചലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേ, 
മത്രെ. അതു പ കൊറവ്പത്തിലൊരിക്കല് മാഘ 

മാസത്തിലെ മകംനാളില് തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥ 

ലത്തു” ആണ്? കൂടിപന്നതു?. ([്രാഘമാസം വരുന്നതു? 
വ കുംഭത്തിനും മീനത്തിനും 
ഇടയ്ക്കാകയാല് അപ്പ്യോഠം മഞ്ഞും മഴയും കുറവുണ്ടു”. 
ആകയാല് ജനങ്ങാംക്ക്” പല സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നും അ 
ചിടേക്കു? യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും അവിടെ ഏതാനും 
ഭദിപസം സമ്മേളിച്ചുല്തസിക്കുന്നതിനും, നല്ല സാക 

യ്യൂമുണ്ടു. പോരെങ്കില് ഭാരതപ്പുഴയിലെ ശുഭ്ധജല 

ത്തില് കളിച്ചു താമസിക്കുന്നതു” ആരോഗ്യപ്രദവുമാണ 
ല്ലോ. ഇതിനെ മുല്പത്തിയേപ്പററിയുള്ള കഥ താ 
ഭ്രെപ്പായുന്നു: -- 

പരശുരാമന്െറ തേതൃത്വത്തില് ഏതാനും ആയ്യു 
ബ്രാഹ”മണര് കേരളത്തില് കടിയേഠിപ്പ്യാത്തു എന്ന്" 
നാം മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവര അക്കാദ്പത്തെ ചേര 

രാജെ ചെന്നു കാണുകയും തിരത്തങ്കമുടി എന്നു 
് ി ട് ു 



മു 

പേരുള്ള ഒരു കിരിടം അദ്ദേഹത്തിനു കാഴ് ചവയ്ക്കുകയും 

ചെയ്യ. . അങ്ങനെ അവര് ദ്രാവിഡരാജാവിനെ പ്ര 

സാദ പ്പിച്ചശേഷമാണു' ഇഖിടെ താമസമുറപ്പിച്ചതു. 

ഏനെത്താമസിയാതെ ആ രാജവംശം നശിച്ചു 
അവസരത്തില് രാജ്യത്തില് ഒരു വക സമുദായഭരണ 
മാണു? ആരംഭിച്ചത് ഈ സമുദായ ഭരണത്തില് ദ്രാവി 
ഡരായ നായന്മാര്ക്കും ആയുന്മാരായബ്രാഹ” മണരക്കും 

പങജംണ്ടായിഒ്നേ. കൈയ്യൃക്കം എണ്ണവും ദ്രാവിഡരു 

ടെ വശത്തും ബുദ്ധിശക്തിയും നയതന്ത്രവും ആയ്യന്മാ 
രുടെ പശത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ടുവില് അവര് തമ്മി 
ല് കലഹിക്കാതെ, സാഹാര്ദ്ദമായി കൂടിക്കഴിയുവാന് 
സംഗതിയായി. എങ്കിലും, രാഹ് മണരായിരുന്നു 
മതത്തിന്െറ അധികാരികം. അതുമൂലം ഭരണകായ്യു 
ത്തിലും അവര്ക്കായിരുന്നു മുന്കൈ. 

ഈ ഭരണക്രമത്തില് ഒരു രാജാലോ ചക്രവഖത്തി 
യോ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനു പകരം പൊതുഭരണം ൧ 

ടത്തിചന്നതു” നാലു ബ്രാഹ്മണമന്ത്രിമാരും, ഒരു നാ 
യര്പ്പദവും ആയിരുന്നു. നാലു ബാഹ്മണമന്ത്രിമാ 
രെ തളിയാതിരിമാരെന്നും, ഭരണം നടത്തിപന്ന ഠാ 

യര്പ്രഭുവിനെ രക്ഷാപുരുഷനെന്നും വിളിച്ചുവന്നു. 
മന്ത്രിമാരുടെ കാലാവധി മുമ്മൃന്നു സംവല്സരവുംം 
രക്ലാപുരുഷന്േറതു” പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലപും ആയിരുന്നു. 

ജനങ്ങറം കൂട്ടം ചേന്നാണു” മന്ത്രിമാരെയും മററും തെര 
ഞ്ഞെടുത്തുവന്നതു”. ഭരണസാകയ്യു ഞിനായി അവര് 
രാജ്യത്തെ ദേശങ്ങളായും, ദേശങ്ങളെ യഠാടുകളായും,ം 
നാടുകളെ തറ (കര)കളായും വിഭജിച്ചിരുന്നു. ഈക്ാ 

രോ വിഭാഗങ്ങളിലും മാരോ പ്രമാണിയും അയാളുടെ 

കീഴില് മാരോ കൂട്ടവും ഉണ്ടായിരന്നു. 

ഇങ്ങനെ രണ്ടു നൂററാണ്ടുകാലത്തെ സമുദായ ഭര 

നി 
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“ണം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം, രക്ധാപ്യരുഷന്മാരും മന്ത്രിമാരും 

രാജ്യകായ്യും ശരിയായി അന്വേഷിക്കാതെ, വെറും 

തന്കായ്യുക്കാരായി പ്രപര്ത്തിച്ചുതുടങ്ങി. അതോടുകൂടി 
രാജ്യത്തില് അന്തഃഛിദ്രത്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും _വര്ഭ്ധിച്ചു. 
ആകയാല് കേരള മൊട്ടുക്കുളള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി 
കഠം, ഭാരതപ്പുഴയില് തിരുനാഖായ എന്ന മണപ്പറത്തു 

യോഗം ചേന്ന് ആലോചനകഠം നടത്തി. ചെളിക്കു 
നിന്നും ഒരു രാജാവിനെ വിളിച്ചവരുത്തി, ഇഖിടെ 

അവരോധിപ്പാന്തന്നെ അവര് തിരുമാനച്ചു. അതി 
ന്െറ ഫലമായി തുളുനാട്ടിലെ കൊങ്ങനാട്ടു രാജാവായ 
ബാണചര്മ്മന് ഉദയന് എന്ന രാജാവിനെ അവര് 

ഐകകണ്ണ്യേന കേരളുസിംഹാ സനത്തില്അഖരോധി 
ച്ചു. കൊങ്ങനാട്ടുവംശം പണ്ടത്തെ ചേരവം ശത്തിനൊ 

ഒരു ശാഖ ആയിരുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ" ബി സി. 
1 16._ഠമാണ്ടിലഠയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ പിന് 
ഗാമികളായി ഒട്ടധികം പെരുമാക്കന്മാർ അന്നു 

മുതല് ഏ. ഡ. 7--ഠം ശതകംവരെ കേരളതും ഭരിച്ചി 

ട്ടുണ്ട്. 
(ഈ പെരുമാഠം ഭരണകാലത്തു”, ഭരണകാല്ൃത്തി 

ല് കേരളമാസകലം ഐകരൂപ്യം വരുത്തേണ്ട ആല 
ശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനുധേണ്ടിയാണു” ച മേല് 
വിപരിച്ചതുപോചെ, പന്ത്രണ്ടകൊല്ലത്തില് തിരുനാ 

വായ മണല്പ്പറത്തുവച്ച് മാമാങ്കമമഹോല്സവം ഠട 
ത്തിചന്നതുാ. അതില് €നിലപാട്ട നില്ക്കുക? എന്നൊ 
രു ചടങ്ങുണ്ടു?. ആ ചടങ്ങു നിര്വഹിച്ചിരുന്നതു”,കേ 
രതുചക്രവര്ത്തിയായ പെരുമാളായിരുന്നു.. പെരുമാ 

ക്കന്മാരുടെ ഓദ്യോഗിക കാലാവധി സാധാരണ പന്ത്ര 

ണ്ടു സംവല്സരമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊരി 

ക്കലാണു' മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നതു”. ആകയാല് പെ 

പം പി 
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രുമാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തവരോധിച്ചിരുന്നതു”,സാ 
ശാരണ ആ അവസരത്തിലായിരുന്നു എന്നാണു് പി 
ചാരിക്കേണ്ടതു”. ) 

പചെരുമാക്കുന്മാരുടെ ഭരണം ഏ. ഡി. 7--0൦നആ 
റരാണ്ടോടുകൂടി അവസാനിച്ച. അതിനുശേഷവും കേ 
രളുഭരണത്തില് ഐകരൂപ്യം നിലനിറുത്തുവാനായി 

മലയാളികറം പനുണ്ടാ: കൊല്ലത്തില്, മാമാങ്കം ആ 

ഘോഷിക്കുക പതിപചായിരുന്നു. അപ്പ്യോഴേക്കു തിരുനാ 

പായ മണല്പ്പുറം, വളളുവനാട്ട ഭരിച്ചിരുന്ന കോല 

ത്തിരിയുടെ ഭ:ഗത്തില് ഉഠംപ്പെട്ടപോയി. അന്നു മു മു 

തല് ഡിലപാടു നില്ക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അദ്ദേ 

ഹത്തിനു ലഭിച്ച. കോഴിക്കോട സാമൃതിരി ഇതു സ 

ഹിച്ചില്ല. അതിന ല് അദ്ദേഹം കോലത്തിരിയെ ജയി 
 തിരുനംായ പ്രദേശം കൈവശമാക്കി നില 

പാടു നിന്നുഖന്നു. ഈ മഹോല്സവം നിന്നു പോയതു”. 
1 8-ാം൯൫ററാണ്ടില്, ടിപ്പു, മലബാര് ആക്രമിച്ചതു 
മുതലാണു”. 

ചോ ദൃങ്ങം 

2: തിരുഖോണത്തിനെ ഉല്പത്തിയെപ്പഠഠിയുള്ള ൭.൭. 
തിഹ്യം പിഖരിക്കുകം 

ഉ. മാമങ്കേം എന്നാലെന്ത്? അതിനു;ആ പേരു” എത്ങ 
നെ കിട്ടി? 

3. നിലപാട്ടേ നില്ക്കുക ഏന്നാല് 5 ആരാ 
മാമാങ്കത്തില് നിലപാട$ട നിന്നിരുന്നതു”? 

3 മാമങ്കേം എങ്ങനെ എന്നു് അവസാനിച്ചു? 

ന് 

; 
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അദ്ധ്യായം 3. 

ചെതുമാക്കയമ ൪ 

ബി, സി. 116 മുതല് ഏ ഡി. വാം നൂറാ 

ണ്ടുവരെ ഒട്ടഷേകം പേരുമാക്കന്മാർ കേരളുസിംഹാസ 

നത്തില് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നു കാണുന്നു. ആ 
ദ്യത്തെ പെരുമാ, കൊങ്ങനാട്ട വംശത്തിലെ രാജാ 

വായ് ബാണവമ്മ ദയന് ആയിരുന്നു. . അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ചംശത്തിന൯്ആതവംശം. എന്നാണു പേര്. 
4 കൊങ്ങനാട്ടിലെ ആതവം ശം ആദിചേരവംശത്തിലെ 
ഒരു ശാഖ മൃലകടുടംബത്തില്നിന്നു സ്വാതന്ത്യം പ്രാ 
പിച്ചിരുന്നതാണു''. ആതവംശത്തില്പ്പെട്ട പതിന 
ഞ്ച, പെരുമാക്കന്മാര് കേരളം വാണിട്ടുണ്ടു?. അവരുടെ 

ഭരണകാലം കേരളത്തിന്െറ നല്ലകാലം ആയിരുന്നു. 

അവരില് ഒരാളാ ജുമയവര്മ്മന് നെടുഞ്ചേ 

രന് ആതന് തെക്കേ ഇന് ഡ്യയിലെ ദ്രാവിധ്ധരാജാ 

ക്കന്മാരെ എല്ലാം തോല്ലിച്ചശേഷം, വടക്കു ഹിമാ 
ലയം വരെയ്യള്ള രാജ്യങ്ങഥം പിടിച്ചടക്കി. പിന്നീട 

ദ്ദേഹം കാശ് മിരത്തു പോയി അവിടുത്തെ യവന 
രാജാക്കന്മാരേയും തോല്പിച്ചു. 'ഇമയവര്മ്മനൊ കാല 
ത്ത് ലങ്കയില്നിന്നും ഒരു ബുദ്ധസന്യാസി തിരുപ 
ഞ്ചിക്കുളൂത്തു വന്നു രാജസദസ്സില് ബൃഭ്ധമതം പ്ര സം, 

ശിച്ചു. അതു കേട്ട്” രാജധാനിയില്, കോവിലന് എ 
ന്ന രാജസേവകന് ബ്ൃദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും, അ 
ദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബെദദ്ധചൈത്യം അവിടെ നിര് 

മ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അന്ജന് കൂട്ട 
രിക തെ പേണ്ടകടല് 
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വെള്ളമത്രയും ഒററ ദിപസംകൊണ്ടു' അറബിക്കടലി 
നും ബങ്കാഠം ഉറംക്കടലിനും മദ്ധ്യ) അടുത്തടുത്തു” 

നിവൃത്തിയിരുന്ന അനേകം ആനക മൂലമാണു” പരു 
ത്തിയത്. അതിനാല് അദ്ദേഹത്തിനു ഗജപതി എന്ന 
പദപി ലഭിച്ച. ഗജപതി കുട്ടവന് ഒരു കഖിക്കു കണ 
ക്കില്ലാതെ ധനം ഒന്പതു തപണ കൊടുക്കുകയും, അ 
തെല്ലാം അദ്ദേഹം ധര്മ്മകാര്യങ്ങഥംക്കായി ചെലവു 

ചെയ് കയും, ചെയയപോല്. പത്താമതും രാജാവു? 
പതിപുപോലെ, കലിക്കു ദാനം ചെയ്തുപ്പോഠം, കവി 

അതുപേക്ഷിച്ചു തപസ്സിനുപോകയാണു ചെയ്തതു”. ഇതു 

കണ്ടു പെരുമാളും രാജപദവി ജൃഷ്ണനന്െറ പുത്രനെ 

ഏല്പിച്ചശേഷം സന്ലസിക്കുകയു ണ്ടായി. /--ാമ 

ത്തെ പെരുമാളായ മാന്തരന് ചേരന്_ ആതന്, മഹാ 
വിക്രമിയും, വിദ്വാനും ധര്മ്മിഷ്ണനും ആയിരുന്നു. 

അദ്ദേഹം അരചില് കീഴാര് എന്ന തമിഴ്” കവിക്കു 
രാജഗ്ൃഹത്തിലുള്ള സ്വര്ണ്ണം രത്"നവുമെല്ലാം ദാനം 
ചെയ് തുപോല്! എങ്കിലും മഹാനായ കവിയാകട്ടെ 
ഏതാനും*കാണം , എന്ന നാണ്യംമാത്രമേ അവിടെനി, 
ന്നും സ പീകരിച്ചുളള.ഏ. ഡി. 46_നും 68_നും ഇടയ്ക്കു 

രാജ്യം വാണിരുന്ന ഈ പെരുമാളുടെ കാലത്തായിരി 

ക്കണം തോമ്മാശ് ളിീഹാ എന്ന ക്രിസ് തുശിഷ്യയന് 
തിരുവഞ്ചിക്കളത്തുവന്നു” ക്രിസ്തുമതം പ്രസംഗിച്ചത് 

“ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തരചന് തോമ്മാശ് ളീഹായില് നി 
ന്നും ക്രിസ് തുഖേദം സ്വീകരിച്ച ഖെന്നു” ഈ ഠാട്ടിചെ 
നസ്രാണികളുടെ ഇടയില് ഒരു പാരമ്പയ്യുമുണ്ടു്" 

പിന്നിടു പെരുമാക്കന്മാരില് പ്രധാധി ആയി 

ക്കാണുന്നതു”, 13--ാമത്തെ പെരുമാളായ ഇമയവര് 
മ്മന് ചെകുട്ടവനാണു”?. അദ്ദേഹം ഏ.ഡി 9-൦ 
നൂററാണ്ടില് രാജ്യഭാരം നടത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ഷ്ലു 
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അനുജനായ ഇക്കോ അടികറാം ഒരു മഹാ പണ്ഡിതനും 

ചിലപ്പതികാരം. എന്ന തമിഴ് കൃതിയുടെ കര്ത്താവും 

ആയ രുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കുളം രാജധാനിയില് തൃക്ക 
ണമമേതിലകം എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം താ 

മസിച്ചിത ന്നതു”. അഖിടെ ഒരു ചിദ്വല്സഭയുണ്ടയി 

രുന്നു, .അതിണ്െറ പരിശോധകന് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേ 

ഹം ഒരു ജൈനസസ്പാസിയും കൂടി ആയിരുന്ന. 

പക്ഷെ, ഏ ഡി. 0--ാം ശതകം മുതല് പെരുമാ 
ക്കന്മാകടെ ഭരഞജെം അധഃപതിച്ച. തൂടങ്ങി. ഇക്കാലം 

മുതല്ക്കാണ് ജാതിവ്യൃസ്യ്ഷെര്ും തീണ്ടതു തൊടിലും 

കേരളത്തില് പ്രബലപ്പപെട്ടതു്. ഈ ഘട്ടത്തില് കേര 

കൂം ഭരിച്ചുവരില് ഒരാഥം പാണ്ഡ്യ്യദേശികു 

ഗായ കലശേഖരപ്പെരുമാഠഠ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 
പരദേശത്തുനിന്നു ക്ഷത്രിയരെഷും ബ്രാഹ്മണാചാര്യ 
ദ്മാരെഷും ക്ഷണിച്ചുപരുത്തി,, മലയാളബ്രാഹ്മണ 
രെ ഹൈന്ദവശാസ്റ്ൂങ്ങഥം അഴ ചസിപ്പിക്കുകയും സം 

സ് കൃത സാഹിത്രത്തിനു നാട്ടില് പ്രചാരം പര്സ്ധി 
പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടേ കലശേഖരാഠാവാര് 

എന്നപേരില് ഒരു വൈഷ്ണവ സബ്ല്യാസി ആയി 

്ാണു'' മരണം പ്രാപിച്ചത്. 

.ചേനമാന് ചെരുമാം 

അവസാനത്തെ പെരുമാഠം ഭാസ്ക്കരെവമ്മന് 
എന്നു” പേരുളള ചേരമാന് പെരുമാളായിരുന്നു. അദ്ദേ 
ഹത്തിന്െറ ഭരണം പ്രജകഠംക്കും സാമന്തരാജോക്കു 
ന്മാര്ക്കം മൊത്തത്തില് വരെ ത, പ്ലികരമായി തേ 
ന്നി. “തത്മ്യൂലം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കലോവ ധി അഖ്ര് 
രണ്ടുതവണ ന്നീട്ടിക്കൊടുക്കുവാനിടയായി. അങ്ങനെ 
അദ്ദേഹം മുപ്പത്താറു കൊല്ലത്തേക്കു കേരളരാജ്യം ഭരി 
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ആചാരത്തിനു വ”പരീതമായി ഇങ്ങനെ സ്ഥാ 

നംഖഹിച്ചതുമൃലം, രാജ്ത്തിനു വെളിയില്നിന്നും ൯ 
അദ്ദേഹത്തിനു ശത്രക്കളുടെ ഉപദ്രവമുണ്ടായി. ഇങ്ങ 

യനെയുളഒ യുഭ്ധങ്ങഠം ജയിപ്പാന്, തന്നെ സഹായിച്ചു 

സകലര്ക്കും- അദ്ദേഹം സമ്മാനങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങ 
ളം അനുവൃഭിച്ചു കൊടുത്തു. 

മുപ്പുത്താ൨ കൊല്ലം പ്രശസ്തമായി ഭരിച്ുശേഷം 

അദ്ദേഹം തന്െറ രാജ്യം മക്കഠാക്കും മരുമക്കഥാക്കും 
ആശ്ിതന്മാര്ക്കും ആയി പിഭജിച്ചുകൊടുത്തതായി പ 

റയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം രജന മാഥിഞ്ഞ് 

സന്പ്യാസം നിരര്ലുത്നിട്ടാര്: ഐതിഹ്യം. 

അദ്ദേഹം മുസ് ലീമായെന്നും ക്രിസ്ത്ൂരനിയായെന്നും 

ബരദദ്ധനായെന്നും, ജൈനനായെന്നും, മതംമാറിയതേ 

യില്ലെന്നും ഒരോ മതക്കാര അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടു- 

അദ്ദേഹം സര്വസമ്മതധ്ായ ഒരു രാജര്ഫ്ധിയായിരു 

ന്നു, .എന്നുചേണം ഇതില്നിന്നെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുപാന് 

ഏതായാലും പെരുമാകണന്മൊരുടെ കേരളുര്രണം ഇത്ത 

ട്ടി അവസാനിച്ചു മ 

ളില് പെരുമ ഒരടെ കാലം 
രാജധറനി 

കേരളു ചക്രവര്ത്തികളായ പെരുമാക്കന്മാരുടെ 9 

തലസ്ഥാനം, പെരിയാര് തുറമുഖമായ കൊട്ട്ങല്ലം 

രില് തിരുഖഞ്ചിക്കുളും എന്ന സ്ഥാനത്തായില്ന്നു 

പട്ടണത്തിനു ചുറവം ബലമേരിയ ഒരു കോട്ടയും അതി 

നെ ചുറരി ആഴമേറിയ ഒരു കിടങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

കോട്ടചാതിക്കല് ഗോപ്യരങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും മയ 

നുനിന്നിരുന്നു. കോട്ടയ്ക്ുകത്തു രാജമന്ദിരം കൂടാതെ 
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ഒരു വിഷ് ണക്ഷോത്രവും ഒരു ബുഭ്ധചൈത്ചവും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഈ രണ്ടു മതത്തിലും ചേര്ന്നപര് അന്നു 

ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. രാജധാനിയുടെ കരു ഭാഗ 

ത്തായി തൃക്കണാമതിലകം സ്ഥിതിചെയതിരുന്നു. 
(അവിടെയായിരുന്നു പെരുമാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ പിദ്വ 

ല് സദസ്റ്സ്'" നടത്തിയിരുന്നതു”. വിവിധ മതങ്ങളെ 
യും ശാസ്രൂങ്ങളെയും കലകളെയും പററിയയള്ള നിഷ 
പക്ഷ ചര്ച്ചകാം നടന്നിരുന്ന മവിടെയാണു?. ഇളൂ 
ക്കോ അടികളെപ്പോലെ പണ്ഡിതന്മാരെയത്രേ പെ 
രുമാക്ക്മാർര് അതിന്െറ പരി ശോധകന്മാരായി നിയ 
മിച്ചിരുന്നതു” 7” ഈ. രാജധാനിയില്തന്നെ വിദേശി 
കളും സ്വദേശികളുമായ പണിക്പ്രഭക്കാം, പണ്ഡി 
തന്മാ൪, “സ്പ ാസികം, ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥയ്യാര്, കഖികാം, 

വ്യൃവസായികറം ഇവരും വസിച്ചിരുന്ന) 

ഉ പഞ്ചമഹാസഭ 

പെരുമാക്കന്മാര സാക്ഷാല് കേരളചക്രവര്ത്തി 

കളായിരുന്നു. തെക്ക്” കന്നേററി തൊട്ട, പടക് ഗോ 
കര്ണ്ണൂംവ രെയുള്ള വിസ് ത തഭൂഭാഗം അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ മേല്ക്കോയിമയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇറു അതി 
ത്തിക്കുള്ളില് ഒട്ടുവളരെ സാമന്ത രാജാക്കന്മാരും നാട്ട 

വാഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്ക്ക്” ഏറെക്കുറെ സ്വാ 
ത സ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെരുമാക്കന്മാരെ അവരെ 

ല്ലാപരും അവരുടെ പരമാധികാരികളായി ഗണിച്ചുി 

രുന്നു. എന്നാല് പെരുമാഠം കേവലം സ്വേഛാധി 

കാരി അല്പ്വായിരുന്നു. അഞ്ചഖിദ്വല് സഭകളുടെ ആ 
ലോചനയോടുകൂടിയത്രേ അദ്ദേഹം ഭരിച്ചുവന്നതു്”. 
ചൈദികസഭ, വൈദ്പദുസഭം ജോതിഷസഭയമന്ത്രിസഭ, 

പൊതുജാപ്രതിനിധി സഭ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവ 

ത്തത് "" ടം ചി റ് അത ്ളലറ്ത്്ത്ത്ണ്” ആത്ത 
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യുടെ പേരുകാം ഇവയ്ക്കു മെത്തേത്തില് ഉള്ള പേര്? 

പഞ്ചമഹാസഭ എന്നായിരുന്നു. അവ്ധയിലെ പ്രധാന 

ന്മാരായിരുന്നു രാജ്യത്തിലലീ പ്രധഠ൩ ഉല്ലോഗസ്ഥ 

ന്മാർ. അവരെല്ലാവരും രാജധാനിയില് സ്ഥിരവാ 

സംചെയാതു ഭരണവിഷയത്തില് പെരുമാളിനെ സ 

ഫായികച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, 
4 

8. വിദേശവണോിജ്യം 

കേരളുതീരത്തില് ഇഃപ്പാഠം കൊച്ചി ഒഴികെ വ 

ലിയ തുറമുഖങ്ങം നാം കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള 

തുഠമുഖങ്ങളില് പലതും പെരുമക്കേന്മാരുടെ കാലത്തി 

യിരുന്നു. അക്കാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖം, പെരി 

യാറിനന്െറ മുഖത്തുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഥവാ, മുചിരി 

പട്ടണമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കുരുമുളകും കാല 

രക്കും തേക്കുതടിയും എല്ലാം പണ്ടേക്കുപണ്ടേ വിദേശി 

കാംക്കു? അത്യാചശ്യ പ്പെട്ട സാധനങ്ങളായിരുന്നു. അ ദൂ 

പയെ പാങ്ങിക്കണമെങ്കില് ചേരനാട്ടിന്െ തലസ്ഥാ 

നമായ മുചിരിപ്പട്ടണത്തില് പരാതെ അവര്ക്കു തര 

മില്ലായിരുന്നു. ബി. സീ. 3000-_-മോണ്ടിനു മുന് 

പൃപോലും ഈ വിദേശവ്യാപാരം നിലവ് ലിരുന്നു. 

ബാബിലോണൊിയായിലും സുമേറിയായിലും കാരത്തേ 

ജിലും ഉണ്മായിരുന്ന പട്ടണങ്ങഥം കഴിച്ചുചെന്നപ്പോഠം 

അപ്ധിടെ നിന്നും കേരളവനവിഭവങ്ങഥം കണ്ടുകിട്ടിയി 

ടടണ്ട്. പിന്നിട്ട് ഫിനിഷ്യ്യന്മാര്, യൃദന്മാര യവന 

ന്മാര്, സിറിയന്മാര്, റോമാക്കാര് ഈജിപ് തുകാര്, 

അറദ്ധികഠം ഇവരൊക്കെയും തങ്ങളുടെ മരക്കപ്പുലുക്ഠം 

അറ ബിഭടെല്പ്ഴി പചെരിയാര് മുഖഅആടുപ്പിച്ചു യാ 

പാരം നടത്തിപ്പ്യോന്നു. അവ്വ൪ ഖ്ധിലയേറിയ മുത്തു 

പവ്ധിഴവും, മാണിക്യവും മരതകവും പൊന്നും മററ ) 

 പൂര്വ്വസാധാങ്ങളും പെരുമാക്കന്മാര്ക്കു കഴ്” ചവച്ചാ 

[ 
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ണു കച്ചപടത്തിനു” അനുവാദം പങ്ങിയതൂ) എ. ഡി. 

946 ഠം മാണ്മില് ക്നായിത്തൊമ്മന് എന്ന ന്നേതാ 

ഖ്വിന്െറ കീഴില് നാനൂറില്പരം ക്രിസ്ത്യന് കടുംബ 

ങ്ങറം ഇങ്ങനെ വന്നു” മഹോടയര് പട്ടണത്തില് കുടി 

യേറുകയഷുനണ്ടായി. (നമ്മടെ വിഭവങ്ങറാക്കു പകരം അ 

ഖര് സ്വര്ണ്ണം, പിത്തള, കാരിയം, തകരം മുതലായ 

പ വ തരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിദേശവാണിജ്യും 

ല് 
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മൂലം രാജ്യത്തിനു മൊത്തത്തില് സമ്പല് സമൃദ്ധിയും 

രാജഭണ്ഡാരത്തിനു വള്രെ പോഷണവും ലഭിച്ചിരു 

നനു. അതിനാല് പെരുമാ ന്മാര് വിദേശത്തുനിന്നു 

പന്ന യൃദന്മാര് ക്രിസ്്യ0നികം 'അറബികഠം ഇപരെ 

പലവിധത്തില് പ്രീണിപ്പ്യിക്കുകയും മത സ്വാതന്ത്യവും 

മാറ സാജസ്പ്യങ്ങളും കട്ടിപാര്പ്പു സൌകര്യങ്ങളും ചെ 

സ്തൂകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 

4. പെരുമാക്കന്മറരുടെ അധ:പതനം 

ബി, സി. രണ്ടാംശതകാരംഭം മുതല് ഏ. ഡി. 

4-൦ ശതകംവരെ വാണ പെരുമാക്കന്മാരെക്കുഠിച്ചു 

നാംഏതാനും കാര്യത്ങം അറിയുന്നുണ്ടു?. അതില് 

ആദ്യത്തെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു” രാജ്യത്തില് 

ജാതിപ്പൃത്യാസവും ചര്ണ്ണൂശ്രമധര൪മ്മവും, തിണ്ടല് 

തൊടിലും, ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ പെരു മാക്കന്മാര് 

വിദ്വാന്മാരും ധര്മ്മിഷ്ഠരും സാത്വികന്മാരും ആയ 

ന്നു, അന്നു” ആര്യന്മാര് കേരളത്തില്. കുടിപേധിയി 

ര? "അധിക നആററാണ്ടുകളായിരുന്നില്ല.' അവരുടെ മതം 

നാലുപേദങ്ങളില ടങ്ങിയ വഖൈദികമതമായിരുന്നു. ബ്ര 

ഭ്ധമതത്തിനും യൃദമതത്തിനും ക്രിസ്തു മതത്തിനും ആദ്യം 

പെരുമാക്കന്മാര് സ്വാഗതം നത്കി ഈ മതങ്ങഥം 

സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലംകടടം ബബന്ധൂങ്ങഥംക്കും അവകാ 

ശങ്ങഥാക്കും തടസ്സുമുണ്ടായിരുന്നില്ലു 



മു 

കാലാന്തരത്തില് ആര്യ ലാഹ”മണരുടെ പിടി 
കേരളത്തില് മുറുകി വശായി. മതകാര്യ ങ്ങളിലാണു? 
ആദ്യം ബ്രാഹ്”മണര് ഇത്ങനെ പിടിമുവൃക്കിയതു. തല് 
ഫലമായി ജാതിമതഭേദമില്ലാതിരുന്ന കേരളുസമുദാ 
യത്തില് തൊഴിലിനെഠ അടിസ്ഥാനത്തില്, പല 
ജാതികളുണ്ടായി, തന്മൂലം ജനസമുഭായത്തിലുണ്ടായി 
രുന്ന യോജിപ്പു നഷ്ടപ്പെട്ടു. പെരുമാക്കന്മാര് നായര് 
സ്ട്രീകളെ സംബന്ധം ചെയ്യുചാനും, അവരുടെ സ 
ഹോദര'കളെ ബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ടു” സംബന്ധം 
ചെയ്യിക്കുലാനും തുടങ്ങി. . ഇങ്ങനെ ഒടുവിലത്തെ 
ചേരമാന് പെരുമാളിനെ കാലത്തേക്കു രാജകട്ടംബ 
ത്തില് മരുമക്കത്തായം ബലപ്പെട്ട. ഈ സമ്പ്യദായം 
രാജകടും ബത്തില് സ്വീകരിക്ക പ്പെട്ടതു നായര് പ്രദ 
ക്കന്മാര്ക്കും നമ്പൃതിരിമാരക്കം വളരെ സന്തോഷവു 

മായി. പെരുമാറം തന്െറ മക്കക്കും മതമക്ടറാക്കും 
ആശ്രിതന്മാര്ക്കുമായി രാദ്യം പങ്കിട്ട കൊടുക്കുവാനും 
ഇതു കാരണമായി. അങ്ങമെ കേരളും വിഭജിക്ക 

പ്പെടുപോയതു കൊണ്ടാണു”, ഈ രാജ്യം പില്ക്കാല 
ഞജില് പിദേശികളുടെ കയ്യിലേക്കു നിഷ്പ്രയാസം 
വിണുപോകുവായിടയായു. 

പോദ്യങ്ങാം 
1: -പ്വരമാക്കന്മാർ ഭരത 9 അവസാനത്തെ 

ഭപപരുംമാളിനന്െൊ പേയ്, തലസ്ഥാനം, ൪0 
' ണമ്പീതി,, അക്കാലത്തു കേനളുത്തിലുണ്ടാ 
യ്ധിരുന്ന ജനങ്ങ,  ഇവയെച്പാഠി! നേട്ട 
കാക്കുക. ,,.- റം [ലക 

സ അവയ്ക്കു മുന്പ്പത്തെ സ്പമുദായ ഭരണസമ്പ്രദ 
 . യം വിഖരിക്കുക. 

൦ ൧ ഡ്മ രാധ ഗല് മ: ടു 

പ്പ ധാ ട്ടു 6. 7 ി 0. റ് ഴു 6; ഉ [ 94-. 



ച്ച 

അദ്ധ്യായം 3. 

കൊെ൭െച്ചി രാജവംശം 

കേരളവിഭജനം 

ആധ്നികകേരളത്തില് തിരുവിതാംകൂര് കൊ 

ച്ചി സംസ്ഥാനവും, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്െറ മല 
ബാര് ജില്ലയും കംപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒടുവിലത്തെ പെ 

രുമാഥം സ്ഥാ ത്തത്ുകടി കേരളത്തിന്െറ 
'യോജിപം നഷ് ടപ്പെട്ടു. പെരുമാഠഭഭരണമായിരു 

നനു കേരജത്തീനന്െറ ഐക്ഷബന്ധം. ഈ ബന്ധം 
നശിച്ചുതോടുകൂടി കേരളൂദേശം ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ 

പുസ്തകം പോലെ ഛിന്നഭിന്നമായി: 

(പെരുമാഠം നേരിട്ടു ഭരിച്ചുവന്ന മര്ധ്യപ്രദേശപും 

കിരീടവും, അധികാരലും അദ്ദേഹം തന്െറ സഹോ 
ഭരി പൃത്രനായ പിരകേരളുവര്മ്മനാണു കൊടുത്തതു. 
പെരുമ്പടപ്പു" സ്വരൂപത്തില് പെട്ട ഒരു നമ്പൃതിരി 
ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ പിതാ 
വു. പിരകേരളുനെയും അദ്ദേഹത്തിന്െറ വംശക്കാ 
രായ പെരുമ്പട സ്വരൂപക്കാരെയും പെരുമാമ്തെ 

പ്പോലെ കരുത ക്കൊള്ളാമെന്നു , പെരുമാഠം അവിട്ട 

ത്തെ പാരപ്രമാണികളെ ക്കൊണ്ടു സത്ച്യം ചെയ്യിക്കു 

കയും ചെയ്തു. ആകയാല് തിരുവഞ്ചിക്കുളം രാജധാ 

നിയും? കിരീയവും. മമ്ത മരണങ്ങളും, ആ വംശ 

ത്തിനു ” സിദ്ധിച്ചു. കൂടാതെ  'പീരകേരളലര്മ്മനു 
. തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രുത്തിചെ മേല്ക്കോയ്മ സ്ഥാ 

നവും കിട്ടി. ഇങ്ങന്നെ ആ, രാജകുടുംബത്തിചെ മൂപ്പു 
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നു പെരുമാളുടെ അനന്തിരവന് എന്ന നിലയും, 
ചക്രവര്ത്തി എന്ന പദപിയും ലഭിച്ചു) 

അതിനാല് മുന്നൂററിഅന്പതു കൊല്ലത്തോളം 
മാമാങ്കത്തില് നിലപാടുേനിന്നതു” ഈ വംശക്കാരാണു”. 

ഇത്രയുംകാലം അവര നാമമാത്രമായിടെങ്കിലും കേരള 

ചക്രലര്ത്തി എന്ന രീതിയില് കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി. 
അവര്ക്കു നേരിട്ടുള്ള ഭരണം മഭ്ധ്യകേരളുത്തിര മാത്ര 

മേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. (രാജ്യ ത്തിന്െഠ മററുഭാഗ ങ്ങളെ 

ഒരിച്ചുവന്നതുു് അവിടവിടെ പ്രാബല്ലമുള്ള സാമന്ത 

രാജാക്കന്മാരും. പ്രദൂക്കളു യ മാടി ആയിരുന്നു, 
ഇവരില്ചചിലരാണ്” പേണാടു”ം തിലപ്പല്പൃര ദേശിം 

ഗമ; റു ഓണാട്ടു ടു തിര്്മിതമം ക്ഷേ; ൭ പെരുമ്വട 

പ്പ് ി വടക്കും കൂ൪ ഞ്ഞു തെക്കും കൂര്. കേദുജിക്കോടു'' 

വമതുവനാട്ട് പാലക കോലത്തുനാടു ന്ധലിശ്വരം 

കോട്ടയം കടത്തനാടു.. എന്നിചയിലെ ഭരണാധികാ 

രികറം, ഇങ്ങനെ കേരളദേശത്തിന്െറ ഐക്കും 
നഷ് ടിഭപിച്ചുഎന്നു പരികിലും തിരുവോണവും മാമാ 
വും മലയാളസാഹിത്യവും മതാചാരങ്ങളും കേരള 

ദേശത്തിനെറ ഐകൃബന്ധങ്ങളായി റിതം പരില 
സിച്ച. വീരകേരളനെറ വംശം 350 കൊല്ലത്തേക്കു 
തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ഭരണം നടത്തി. അവരില് പ്ര 

ധാനികമളെപ്പറി ചില കാര്യയങ്ങറം പ്രത്യേകം പഠി 

ക്കേണ്ടതുണ്ടു 
ഇ. വീരരഠ്ഘവ ചക്രവര്ത്തി ' 

(ര ഡ്യി 700_നും 480. നം ഇടയ്ക്ക തിരുവഞ്ചി 
ക്കളത്തു” രാജ്യഭാരം നടത്തുകയുണ്ടായി. ദ്ദേഹം 
തെങ്ങുകൃഷി വളുരെ അഭിപ്പഭ്ധിപ്പെടുത്തുകയും തന്മൂ 
ലം രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തികനില അഭിച്ചദ്ധി പ്പട്ട 

ത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം യൃ3യാര് ഒം 

തപ്പു! 
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ക്രിസ്ത്ായികാംക്കും പിഭേശഡ്യാപാരത്തിന പല 

ആനുക്ൂല്യത്ങമും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അവര്ക്കു അദ്ദേഹം 

പല സാമുദായികപ്പടവ കളം. കല് പ്പ്ിച്ചുകൊടുക്കുകയു 

മുണ്ടായി അതിെവയൊക്കെ ഫലമായി നാട്ടിലെ 

കരുമുളക്, ചുക്കി, എലം ന്തം തേക് മുതലായവ 

അവര്മൃലം വ്ദേശഖിപ ണികളിലേക്കയയ്ക്കുകയും വി ) 

ദേശത്തുനിന്നും വമുക്കാവശ്യമുള്ള പിത്തള, കാരിയം ത 

കരം ചെമ്പു” സ്വരണ്ണം. മാണിക്യം മരതകം പവി 

ഴം മുതലായവ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. തന്മൃലം രാജ്യ 

ത്തിലെ മുതലെടുപ്പം സുഖസൌകയ്യാഴികളും വര്ഭ്ധി 
ര ക [ 

ച്ട്ഈ വിരരാഘവചക്രവത്തി ഇരവികോത്തന് എന്ന 

ര൫ദിരമാന്  ലോകപെരുഭമ്ചെട്ടി”ക്കു, മണിഗ്രാമപ്പടം? 

. കല്ലിച്ചുകൊടുത്ത ഒരു ചെപ്പേട്” ഇപ്പ്യോഠം കേരജത്തി 

ചെ നസ്പാണിസമുഭായം അഭ്ിമാനപൃര്വ്വം സൃക്ഷിച്ചു 

വരുന്നു. ഈ ഇ വോികോത്ത൯- ഒരു നസ്റ്രാണ ത്തലവ 

നായിരുന്നു എന്നാണ” പാരമ്ഖര്യം. അദ്ദേഹം ഈ 

ചെപ്പേട്” കൊടുത്തതു? ഭപേണാടു”, ഓാടനാ൮് ഏഠനാ 

ട്ട വള്ള വനാട്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെഡും പന്നിയൃ൪ 

[നി 

ചൊല്വര എന്നീ ബ്രഹേ'മണെഗ്രാമക്കാരുടെ യും അറി 
ി ള് മു 

പുക ആ ്ും ല് വ വരിച്ചി 

ഏ. ഡി. 780 മുതല് 62/ പരെ തിര വഞ്ചി ക്ക 

ഒത്തു? പഠണതു രാജശേഖ്ുര ചക്രവര്ത്തി ആയി രുന്നു. 

ഒരു ഹിന്ദ്യ സ്സ്പാസിയും ആഴിശങ്കരാചാരൃരുമെ സമ 

കാലികം ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ആച്ധര്യസ്വാമ 

കജുടെ ചേഠാന്തതത്പത്ഥം കേരളത്തില് പ്രചരിപ്പി 

ക്കപാന് ഈ രാജശേഖരചക്രവര്ത്തി വളരെ പ്രയത്തി 

ച്ചിട്ടുണ്ടു?. പേണാട്ടരാജാവു" കൊല്ലം പട്ടണ്ടം പുതു 

ക്കി പ്പണ്ടത കാലമായിരുന്നു അത്ര, 



26 

കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെയും വിദ്വാന്മധ 

രെയും ചേണാട്ടിലെ ഉദയമാര്ത്താണ്ഡ് പര്മ്മന് കൊ 
ലൂത്ത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഈ വിദ്വല്സദസ്റ്റില് തിരു 

വഞ്ചിക്കുളുത്തെ രാജശേഖരവഖര്മ്മന് ഒരു പ്രധാന ചുമ 
തല വഹിച്ചുതായി കാണ്ടന്നു. അതോടുക്ടിയാണു 
കൊല്ലവര്ഷക്കണക്കു' കേരളുമാസകലം നടപ്പിലാ 

ി യത്ര”. . 

. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ പിന്ഗാമികളിലൊരാളായ 

- ഭാസ് ക്കറവര്മ്മന് പ്രസിഭ്ധനായ ഒരു രാജാവാ 
യാരുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കുളം രാജഥഹത്തിനു സമീപം 

മുയിരക്കോട്ട എന്ന പ്രദേശത്താണു”'” ചെളത്ത യൂഛടന്മാര് 

അന്നു ചസിച്ചിരുന്നതു”. ാവിിട്ത്ത് ജോസഫ് റ 

ബ് ബല് എന്ന യഫഹുദപ്രധാനിക്ക്? അദ്ദേഹം ചില അ 
ധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒരു ചെപ്പേട്ടില് രേഖ 
പ്പെടത്തുക്കെ കന്ന്; വിഭേശപാണിജ്യം മൃ 

ലം രാജ്യത്തെ മുതലെടുപ്പു” വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരു 

ന്നവരും സമ്വല്സമുര്ധരും, ആയ ഈ യൃദന്മാരെ 

അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്പോത്സാഹിപ്പ്യിച്ചു. ഒരേ തരത്തി 

ലുള്ള അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും അദ്ദേഹം ഏരപ്പെടുത്തുക 

യുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം മൃലം ന്തി വ്യാപാരം അ 

ഭിവൃദ്ധില്പെട്ട. 

അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചതു'' ഗ്രോദരപിപര്മ്മന് 
എന്ന ഒരു വിരപരാകരമി ആയിരുന്നു. അക്ാലത്തു 

പടക്കു? കൊങ്ങന്പട? എന്ന ഒരു വിദേശസൈന്യം 

 ് തുറയില് കൂടി കേരളം: ആക്രമിച്ചു. കൊകങ്ങ 

. നാട്ട്? കേരളത്തിനു പട്രായിട്ടര്ങ്* കിടന്നിരുന്ന 
തു. അതിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ  വംശനാമമായ ഗം 
'ഗന്? എന്ന പദം ലോഷിച്ചാഞ്ഞ്? ക്രാങ്ങന് ത്ത പ 
രം നടപ്പിലായത് ഈ കൊക്കന്. പടയെ  തോല്ല. 
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ക്കുന്നതിനു" പാലക്കാട്ടു രാജാവു” കേരളചക്രവത്തി 
പദത്തിലിരുന്ന ഗോഴദരവിവര്മ്മ രാജാച്െ ക്ഷണി 

ച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ് തു. 
പക്ഷെ കേരളരാജ്യം ചഛിന്നഭിന്നമായിപ്പേ ഗായതി 

നാല് തിരുവഞ്ചിക്കുളുത്തെ സൈന്യം ശത്രക്ക ളെ 

തോല്റ്റ ിക്കുവാല് മതിയാകയില്ലെന്നു ഗോദരവിപര് 

മ്മനു നല്ല ബോഭ്ധ്യമുണ്ടായിയിരുന്നു. ആകയാല് അ 

ദ്ദേഹം തന്െറ മേല്ക്കോയ്മ സ്ഥാനം പ്രയോഗി 
ഏറനാടു രാജാക്കന്മാരുടെയും കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതി 

രിയുടെജയും സൈന്മൃത്തെക്കൂടി വരുത്തി, പ്ല്ക്കാട്ടേ 

യ്ക്തുപോയി. കൊങ്ങന്പടയെ ഒററദിപസ്ം കൊണ്ടു 

തോല്പിച്ചോടിച്ചു. ചിദവര് താലൃക്ക് ല് ഇപ്പയോഠം 

കാണുന്ന ഭഗവതിക്ഷേത്രം ഈ വിജയ ലക്ഷ്യമായ । ഗോ 

ദരവിപര്മ്മ രാജാവയ പ്ന്നികഴിച്ചിട്ടുളതറണ ഈ 
ക്കോത്ര ത്തില് ഇപ്പോഴും മന്പടും എന്നപേ 
രില് കരു ഉല്സവം നടന്നു വരുന്നുണ്ടു”. അതും ഈ പി 

ജയത്തിനെ സ്ഭാരകമായിട്ടാണ്ട്. 

ഗേ വ്നപ്ചം രാജാവിന്െറ സഹായംമൃലമാ 
ണു",  പാലക്കാട്ടരാജാവു” ശത്ര,വിന്െറ ആക്രമണ 
ത്തില്നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിചുതു്. ആകയാല് പല 
മാ രാജാവു”, തന്െറ കീഴിലായിരുന്ന ചിററര താ 

ലക്ക്” ഗോദരവിപര്മ്മനു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയത്രെ 
ചിര താലൃക്കിന്െറ അവകാശം കൊ ലി രാജയ 

.ടംബത്തിനു സിദ്ധിച്ച് ണത്. 

കിണ  തിരുഖഞ്ചിക്കുളത്തു വാണ രാജാവിന്െറ 
പേരു” സ്ഥാണുരപിപര്മ്മ ചക്രവര്ത്തി എന്നാണ്. 

4 ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ഷാലത്തു വേണാട്ട. ഭരിപ്പിരുന തും 
അയ്യന് ൦. അഭികാം: , _ തിരുവടികറാ എസ രാജാ 

9 പ്വായിരുന്നു.- കൊല്ലപ്പരഷക്കുണ്ക്കു. ഴ്. യുടപ്പിലാ 
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ക്കിയ ഉദയ മാര്ത്താ ന്ധെ വര്മ്മയുടെ അയന്ത രഗാമിയാ 

യിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അക്കാലത്തു ഏകദേശം എണ്ണുഛ,റോ 

ഉം പേര്ഷ്യന് ക്രിസ്ത്യന് പ്യാപോരികറം കൊല്ലത്തു 
കുടിയേറിപ്പ്യാർത്തു. നാട്ടിലെ വിദേശവ്യാപാരം അഭി 
വൃഭ്ധിപ്പെടത്തുന്നതില് കേരജത്തിലെ രാജാക്കന്മാര് 
എപ്പോഴ്സം ശ്രഭ്ധ പതിച്ചിരുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കുജത്തി 

ന്െറ മാഹാത്മൃത്തിനുള്ള പ്രധാ കാരണം പീ 

നടന്നിയന്ന വിദേശവാണിജ്യം ആയിരുന്നു എന്നു 

വേണാട്ടിലെ അയുന് അടികാം തിരവടികഠം വേണ്ട 
വിധം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആകയാല് അദ്ദേഹം ഈ വി 
ദേശപ്യ്യാപഠര കളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി കൊല്ലം 
തുറമുഖത്തു കപ്പല് വു്്ത്തക്കലള്ളം ഒരുകളും ക 

ഴിപ്പിച്ചു' ആ ആ ഭാഗത്തിനു” കരക്കേണി കൊല്ലം എ 

ന്നു പേരുണ്ടായി ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തു കുടിയേറിയ 

പേര്ഷ്യന് ക്രിസ്സ്യാന്കജടെ സന്തതികറം ഇന്നും 
മുതച്ച്േ മികറം എന്നാാിയപ്പെടുന്നു ഈ പേര്ഷ്യന് ക്രി 

സ് ത്യ്യാനി കളുടെ വക കൊല്ലം തരിസ്സ്ാ പള്ളിക്കുലേ 

ണ്ടി മരുവാന്സബീര് ഈശോ എന്നു ജാത്തിത്തലവന്൯ ക 
വേ ണാട്ട' അയുനടികറം തിരുവടി,സ്ഥാണ്ടര രവീപര്മ്മ 
നെറ അറിവും സമ്മതവും വാങ്ങി പള൭രെ സ്ഥാനമാഈ 
ങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നല് കിയതായിക്കാണുന്നു. 

ഇങ്ങനെ വ രകേരളവംശത്തിലെ രാജാക്കവമാര് 
വിദഭ്ശ ഖ്യാപാരം വരഭ്ധിപ്പിക്കകയും, കൃഷി പ്പോ 
ത് സാഹ പ്പിക്കുകയും, അള വുകഠം, രൂക്കങ്ങഥം ഇവപ 
രിഷീക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ണാം കണ്ടു, ഹിന്ദ്യമ 
തത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ക്ഷേ ഞം നിര്മ്മി 
ക്കുന്നതില്ലം സംസ് കൃതഭാഷയും ഭശാസ്രരഠ ദികളം 
പ്രച രിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തി ലും അവരമുന്നിട്ട നി 
ന്നിരുന്നു. 

ര 



തം 

29) 

പക്ഷെ, ഏഡി. 11--ാംശതകത്ത്ന്െറ ആ 

രംഭത്തോടുകൂടി വിരകേരളവംശത്തിനു വലുതായ ഒര 

ധ:പതനം സംഭവിച്ചു. അക്കാലത്തു രാജേന്ദ്ര ചേ 

ഉന് എന്ന ചോളരാജാവു” തെക്കേ ഇന്ഡ്യ മുഴച 
രായി 
നും സിലോണ് ദ്വീപം പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം 

1019__ല് ഒജ വലിയ സേനയുമായി കേരളം ആക്രമി 

രവികേരള വര്മ്മന് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ 

ത രുവഞ്ചിക്കുളം രാജാവിന്െറ നാമം. അദ്ദേഹം ത 

ന്െറ ഭാഗിനേയിയും ഏകാവ കാശിനിയുമായ രാജ്ഞി 

യെ ഭര്ത്താവായ പെരുവ്പടപ്പ നമ്പ രിയോടുകൂടി ഭ 

ര്ത്ത, ഗൃഹത്തിലയച്ചശേഷം, രാജേന്ദ്ര ചോടനോടു യു 

ഭ്ധംചെയ്തു്”, വീരസ്വഗ്ഗം പ്രാപിച്ചു; ചോളസൈ 

സ്യം തിരുവഞ്ചിക്കുളം പട്ടണം കൊള്ളയിടുകയും, ശ്രീ 

പരശുരാമന് കൊടുത്ത :തിരുത്തങ്കമുടി” തന്നെയും രാ 

ജേന്ദ്രചോകന് അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. 

ഇങ്ങനെ ചിീരഭകരളവംശം അവസാനിച്ചു എന്നു 

പറയാം. യഥാത്ഥത്തില് അതു പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപ 

മായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണുണ്ടായതുര്, 

8. പെരുമ്പടപ്പുന്വതരപം 

(ഇങ്ങനെ പ്രതാപവും അധികരരേവും നഷ് ടപ്പെ 

ട്ട സ്ഥിതിയില് 79 കൊല്ലത്തേക്കു പെരുപ്പടപ്പു രാജ 

കുടുംബം നിലനിന്നു. പിന്നിട അവിടെ രവ വര്മ്മ 

യെന്നും കേരളവര്മ്മയെന്നും പേരാധി പ്രാപ്തരായ 

രണ്ടു രാജകമാരന്മാരുണ്ടായി അവര് പഴയ വീരകേരള 

പംശത്തിന്െറ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും പിടിച്ചെ 

ടുത്തു. വടക്ക്? പമുളവനാട്ടുതാലൃക്കിനെൊ ഏതാനും ഭാ 

ഗങ്ങജും, തെക്കു അന്ധലപ്പുഴ, കോട്ടയം മീനച്ചില് 

എന്നി താലൃക്കുകഠംക്കു വടക്കോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങടും ] 

അങ്ങെ പെരുമ്പടപ്പു സ്വ രൂപത്തിലമര്ന്നു. ഇവ 
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രിത ജൃശ്ൃനായ രപിപര്മ്മന് തിരുവഞ്ചിക്കുളം രാജ 

ധാനിയുടെ കേടുപാടുകഠം തിര്ത്തു്” അവിടെ രാജാവാ 
യി വാണു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലശേഷം പെരുമ്പ 
ടപ) സ്വരൂപത്തില് ഗോദരവിപര്മ്മന് എന്നെരു 
രാജാവു” 98 സംവല് സരം പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി നാടേ 

'പാണു. രാജേന്്രചോകൂന് കേരളം കൊള്ള നടത്തി 
ക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാമാങ്കത്തില് നിലപാട$ നില്ക്കുവാ 

ന് മുതിര്ന്ന ല് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തരചനായി 

രുന്നു ഇദ്ദേഹം. 

ഏ. ഡി. 1341-ല് ധരി ര്റില്' അസാധറ 
രണ്്മായ ഒരു വെള്ളപ്പെെക്കമുണ്ടായി. ഒഴുക്കിനെ 

ശക്തികൊണ്ടു” കൊടുങ്ങല്ലു ൪ തുറമുഖത്തു” മദ്ല്ു കയവു 
കയും, കൊടുങ്ങല്ല പൃരഴിക്കു തെക്കുവച്ചു' കായത് ചരം 

പൊളിഞ്ഞു", കൊച്ചഴി അഥവാ ഇന്നത്തെ കൊച്ചി 
ഉണ്ടാകുകയും ചെയ് തു. അതോടുകൂടി തിരുവഞ്ചിക്കുളൂ 
ത്തിന്െറ പ്രാധാന്യം കുറയുകയും കൊച്ചിയുടെ പ്രാധാ 

ന്യം നാഠാക്കുനാഠം ചര്ഭ്ധിക്കുകയും ചെയ് തു. അതി 
നാല് രാജ്യത്തിന്െറ തലസ്ഥാനം തിരുവ്വഞ്ചിക്കുളത്തു 
നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കു മാററുകയുണ്ടായി. അന്നുമൂത। 

ല്ക്കാണു” കൊച്ച്രിരാജ്യമെന്നും കൊച്ച്രീരാജാവെന്നും 
ഉള്ള പേരുകാം പ്രചരിച്ചതു”. 

ചോദ്യങ്ങഥം 
1. കേരളം വിഭജിച്ച ശാത്തുണ്ടായ ചെവരാജ്യങ്ങളു. 

ടെ രപപരു പായുക... ലല 
മും പി്രാഘവചച്രചത്യി, ഗോദര. പിര, താജു റ് 

ന്രചാളന് എന്നിവരെപ്പറഠി സോേട്ടുകുഠി കകക 
3, കൊച്ചി രാജകടുംബത്തിന്ദ പെരുമ്പടപ്പ,സ്വരൂപം " 

എന്നു പേരുകിട്ടിയതു” എങ്ങനെ: എധച്പഗാമുതയധ? 
യം 4, കൊച്ചി എന്ന പദത്തിന്െൌ ഉല്പ്പത്തി പവിചരി 

ക്കകം ജി, 
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അദ്ധ്യായം റ 

തിരുവിതാംകൂര് രാജവംരം 

൭ല്പ്പത്തി നു ലം 

തിരുപിതാംക്ൂൂ൪ രാജവംശത്തിനെറ് ഉല്പ്പൂത്തി 

ആദി്പചേരവംശത്തിരനിന്നാണെന്നു വിശ്വസിക്ക 

പ്പെടുന്നു. ആദ്യകാല അളില് ചേരരാജ്യം സഛ്യപര്വ്വ 

തത്തിനു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും കിട ന്നിരുഅ ആദിചേ 

രന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച അവസരത്തില് ചേരവംശ 

ത്തിലെ ഒതു ശാഖ കല്ക്കളുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതാണു 

ചേണാട്ടിലെ രാജവംശം 

പേണാട്ടിലെ ആഭ്യത്തെ രാജാവിന്െറ പേരു" 

. ഭാനുവിക്രമന് എന്നായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹത്തെ 

അഭിഷേകം ചെയ്തതു പരശുരാമന്തന്നെ ആയിരുന്നു 

എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്, കലശേഖരാഠംവാര് ഈ വം 

ശത്തില് പെട്ടവഥായിരുന്നു എന്നാ” വിശ്വസിക്ക 

പ്പെടുന്നത്. കേരളുദേശം മുഴുവനിലും പാണ്ഡച്ഛചോള 

ദേശങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ശക്തി പ്രാപിച്ച കന്നു 

ഫീന്നു_കാണാം. 

ഉ ദയമാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 

കൊലവര്ഷം സ്ഥാപിച്ചതായി നാം വിവരച്ചി 

ട്ടുള്ള ഉദയമാര്ത്താണ്ഡ്വരമ്മ; വേണാട്ടു വംശത്തിച്ചെ 

ബലചനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് കേ 

രളുത്തിലെ മററു നാടുപാഴികളെല്പാം അഭ്ദേഹവുമായി 

സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്'. കൂടാതെ മധ്യര നിരുനല്വേലി 

മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊല്ലവര്ഷം സ്വീകരിക്ക 

പ്പെട്ടപോന്നു. പേര്ഷ്യന്. വ്യപോരികഠെ കൊല്ലം 
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പട്ടണത്തില് കുടിയേഠിയതുദ്ച കൊല്ലം തുറമുഖം പരി 

ഷി ക്കരിച്ചതും ഈ കാലത്തായിരുന്നു. ഇതില്നിന്നെ . 

ല്ലാം ഉദയമാത്താണ്ഡ വര്മ്മയുടെ സ്വാധീനശക്തി 

നിഷാപ്രയാസം മനസ്സ്ിലാക്കാവുന്നതാണു". അതുവ 

രെ കേരളത്തില് നിലവിലിരുന്നതു” കലിദിന സംഖ്ല 

ആയിരുന്നു. ഏ. ഡി. 898 ആഗസ്റ്റ് 15 -ാം തീയതി 

യാണ്" കൊല്ലവര്ഷം ആരംഭിച്ചതു്. ' അതു” കലി. 

399 6ാമാണ്ടിലായിരുന്നു. നാട്ടില് ചിദേശപ്യാപാ 

രം വര്ദ്ധിച്ചചന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതര്. കച്ചവ 

ടക്കണക്കുകഠം എഴുതുന്നതിനുകലിദിയസംഖ്യയേക്ക 00൦ 

ലഘ്ൃയവായ ഒരു കണദഠൊവശ്യമായി ഒന്നു ആകയാല് 

കേരളത്തിലെ ജ്യോതിശ്ശാസ്സുജ്ഞന്മാരുടെ ഉപദേശമനു 

സരിച്ചു; പ്രതാപപാനായ ഈ പേണൊട്ടരചന്,, ഇത്ങ 

നെ മലയാം കൊല്പചര്ഷം ആരംഭിച്ചുതാണം . 'അമരൊ 

ലത്തു കൊല്ലം പട്ടണ മായിരുന്നു വേണേ രാജൃത്തി 

ന൨റെ൦ തലസ്ഥാനമെന്നും ഭക്ഷിണകേരളത്തിന്െറ ഖ്യാ 

പാരകേന്ദ്രം എന്നും ഇവിടെ നാം ഓാര്മ്മ 'ക്കേണ്ടിയി 

. രിക്കുന്നു. 

8, രവിചര്മ്മകലശേഖരന്. 

വേണാട്ടു വംശത്തിലെ പ്രഖ്ലൊതനായ, മറെറ3രു 

രാജാചാണു? 1986-_യം 1318---നും ഇടയ്ക്കു” ജീവി 

ചിന്ന രപിപര്മ്മ കലശേഖരന്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ് 

മാതാവു പേണാട്ടചംശത്തിലെ ഉമാദേവിയും,, പിതാ 

പു ജയസിംഹന് എന്ന പീരയോദ്ധാവും ആയിരുന്നു. 

രവിപര്മ്മകലശേഖരന് പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തെ ആ 

ക്രമീചുശേഷം . പാസ്വ്ലരാജാവിന്െറ പുത്രിയെ 

വിചാഹം ചെയ്യ. പിന്നീട്” അദ്ദേഹം തെക്കേ 

ഇന്ഡ്യ മുഴുപന് പിടിച്ചടക്കുകയും കാഞ്ചിീപ്യര 

ത്തു വച്ചു ചക്രവത്തിയായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുക 
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യും ചെയ്തു. തെക്കേഇന്ഡ്പുയില് മഹമ്മദിയയടെ 
ശക്തി പരദ്ധിച്ചപന്നി ഒന്നേ ഒരു കാലമായിരുന്നു അ 

തു്. ഈ അചസരത്തില് രചിപര്മ്മകലശേഖരന് മ 
ഹമ്മദിയരുടെ ആക്രമണങ്ങളില് നിന്നും ഹിന്മയക്കളെ 
ധൈയ്യുപുവ്യം ' സംരക്ഷിച്ച. അതിനാല് അദ്ദേഹ 
ത്ത് നു സംഗ്രാമധിരന് എന്ന പേരു സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേ 
ഹം ചലിയൊരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഹിന്ദയമത 
ഭക്തനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരതഞ്ഞെ 

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില് ഒരു സ്വര്ണ്ണ 
വാര്പ്പു" നടയ്ക്കുവച്ചിട്ടണ്ടു്'. അതിലാണു” ഇന്നും ശ്രി 
പത്മനാഭനു പാല്പ്പായസം നിചേദിക്കുന്നതു. പക്ഷേ 
രവിവര്മ്മ ലലശേഖരനു ദിരഘായഴുസ്സില്പായിരുന്നു. 

അദ്ദഹം 1818-ല് ചരമമടഞ്ഞു. 

അനുയായികഠം ബലഹീയന്മാരായിരുന്നതിയാല് 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ സാമ്രാജ്യം വേഗം ഛിന്നഭിന്നമായി 
പ്പോയി എന്നു മത്രമല്ല പില്ക്കാലങ്ങളില് പിഭേശി 

കഠം ചേണാടകിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനും ഇടയായി. അ 

ക്കാലത്തു തെക്കേ ഇന്ഡൂൃയില് ഉഭിച്ചുയ൪ന്ന ഒരു പ്ര 
ബല. ഹൈന്ദവ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു വ്വിജയനഗരം. 

ആ രാജൃത്തിലെ ചകൃവത്തികറം വേണാടി നെ പചത 
വണ ആക്കമിച്ചുഖെങ്കിലും അവക്കു വലിയ വിജയ 
മൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം മധ്യരയില് തിരു 

മല നായിക്കന് എന്നൊരു ഭരണാധിപന് ശക്മതിപ്രാ 
പിച്ചു. അയാഠം ഒരു വലിയ സേനയുമായി നാഞ്ചേ 

നാടു ആക്രമിക്കുകയും വേണാട്ടിലെ സേനാനായകനാ 
യ ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളയെ കണിയാപൃരം യുദ്ധത്തില് 

പധിക്കുകയും ചെയ്യ. ഈ യുദ്ധത്തില് ഇരവിക്കുട്ടിപ്പി 

കളയുടെ വിശ്വസ്തൂഭൂത്യനായ ഒരു കാളളിനായര്, സ്വ 
ന്ത യജമാനന്െറ ശിരസ്സു ലഭിക്കുന്നതിനായി മധര 



നനനയനന റ അനന്ത ്ഞ്്തതന ഇയ്യ.” 
മ 1 ല്ല നി ലി ര 

ക് 

4, 

പ്രാളയത്തില് ഏകാകിയായി പ്രചേശിച്ചു വിരക്ട കൃത്യ 

തം ഇന്നും ഠാഞ്ചവാ്ടില് പുകഴയ "ത്തപ്പെടുന്നുണ്ടു”. 

4. ഉമയമ്മറാണി. 

ലേണ്ഠടിന്െറ ചരിത്രത്തില് പ്രഖ്യാപിതയായ 
ഒരു തമ്പുരാട്ടിയാണു” 167 /_മുതല് 1054 _ ചരെനാടു 
വാണ ഉമയമ്മറാണി. അവരുടെ തലസ്ഥാനം പത്മഥനാ 

പൂരമായ, "രനാ. ഈ റാണി നാടുവാഴാനിടയായത്ു ത 

കീരി ടാവകശോിയാഷ രവിചര്മ്മരാജകമാരന് കമൈധ 
റായിരുന്നതുമൃലമാണ്. ഈ വാണിയുടെ പാഴ്ചചേണാടേ 

രാജവംശത്തല് പെട്ട ചേഠെ ചില ശാഖക്കാര്ക്കു തൂ 
ഫ്ലിപ്പെട്ടില്ല. എന്നാല് അവരുടെ എതിര്പ്പുകളെ ലു 
റാണാ: ധൈയ്യപുവ്വം അമര്ച്ചുചെയ്തു. രാജ്യത്തിരാ സ 
മാധാനം പാലിച്ച. പക്ഷെ അക്കാലത്തു വേറൊരാ 

പത്തുകൂടി പേണാടിനെ തുറിച്ചുനോക്കി. മുകിലൻ എ. 
ന്നറിയപ്പെടന്ന ഒരു പരദേശമഹമ്മദിയ ഡോദ്ധാവു ത 

ന്െറ അനു ച രറ്മാരോടുകൂടി വേണാടാക്രമിക്കുവാന് 
ആതവാമൊഴിപ്പു തയ് ത കൂടി പാഞ്ഞ ട്ത്തു. തിരുവ, 

രന്തവുരന്തു ഒല മീ പത മമേനാഭസ്വാമികോത്രത്തിലെ 

വിലതിരാത്ത രത്ാങ്ങളും ദ്രവ്യങ്ങളും നിഷ്പ്രയാസം 

തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മോഹം 
പക്ഷേ അയാളുടെ അനുഭവം മറിച്യായിരുന്നു ഉമയ ി 

മ്മറാണിയുടെ സേഥാനായകന് വടക്കന് കോട്ടയത്തു 
നിന്നും വന്ന കേരതൂവരമ്മരാജാവായിരുന്നു. ധീരാ 

യ ഇദ്ദേഹം ഒരു സൈന്യവുമായി മുകിലനെ എ, 

തിര്ത്തു. തിരുവട്ടാറവവച്ചു രണ്ടു സൈന്യങ്ങളും കൂട്ടി 
മുട്ടി. മുകിലന്െറ സൈന്യം തോമരേറാടുകയും അ 

യം യൃഭ്ധക്കളത്തില്വച്ചു മരിക്കുകയും പെയ്തു. 
ഈ അവസരത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തു മണക്കാട്ട? 



നം റളി 

ക്ത 

ര 

റ 

എന്ന സ്ഥലത്തു പസിച്ചിരുന്ന സ്വദേശമഹമ്മദിയര് 
പേണാട്ടിലെ രാണിയുടെ പക്ഷത്തുതന്നെ നിന്നു ധീര 
മായി പോരാടുകയാണു ചെയ്തതു”. ഇതു? അവരുടെ ദേ 
ശഭക്തിക്കും രാജഭക്തിക്കും മതിയായ തെളിപത്രേ. 
ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ത്ത 
ലസ്ഥാനും പത്മനാഭപൃരത്തുനിന്നും _തിതവനന്തപൃര 
ത്തേക്കു മാരറിയതു”. 

7. ] കിരിടാപക്ഷാശിയയേ രവിപര്മ്മയ്കയ പ്രാഡ്പുത്തി 
യായപ്പ്യോഠം ഉമയമ്മറാണി ഭരണമൊഴിഞ്ഞു. അദ്ദേ 
ഹത്തിന്െറ മരണശേഷംധേണാട്ടില് സന്തതിയില്പാ 
തെ വന്നിരുന്നതു കൊണ്ടു കോലത്തുനാട്ടില് നിന്നും ര 
ണ്ടു രാജകമാരന്മാരെ ലേണാട്ടിലേക്കു ഒത്തെടുത്തു. അവ 
രുടെ അനുന്തിരവനാണു പ്രസിദ്ധനായ അനിഴം തിരു 
൬0൦ മാത്താണ്ഡവര്മ്മമഹാരാജാവ്വാ. അദ്ദേഹമാണു 
'ചപേണാട രാജവം ശത്തിറെ റ ഗക്യിയും പ്രതാപവും വ 
ര്ഭ്ധിപ്പിച്ചു പടക്കന് പറഖൃരുവരെയുള്ള ദേശത്ഃം തി 
രവിതാംകൂറില് ചേര്ത്തതും. ആധ്യനിക തിതവിതാം 
കൂറിന്െറ നിര്മ്മാതാവത്രേ അദ്ദേഹം. 

ചേഠട്യങ്ങറ. പു 

1. ഉഭയമാത്ത:ണ്ഡപര്മ്മൃരവിപര് മ്മകലശേഖ രം ഉമയമ്മ 
ണി ഇവരുടെ കാലത്തെ പ്രധാന സംഖ ചിച 
തിക്ഷകം ) 

| 
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ഴ് കോഴിക്കോടിനെ ഉല്ഭവം. 

ഏ. ഡി. 673_ല് ചേരമാൻ പെരുമാഠം സ്ഥാന 
ത്യാഗം ചെയ്തതായി നം മുന്പു പിവരിച്ചിട്ടണ്ടു 
ആ അവസരത്തില് പെരുമ00ം തന്െറ സാമന്തന്മാര് 
ക്കും, ആശ്രരിതന്മാര്ക്കും, മക്കറംക്കും, മരുമക്കക്കും അ 

വരവര്ക്കു ചേര്ന്ന രാജ്ചയങ്ങഥാ വിതിച്ചു കൊടുക്ക കയ്യ 
ഭായി. അപ്പോം അദ്ദേഹത്തിന്െറ സേനാധിപന്മാ 
രായ മാനിച്ചനും വിക്രമനും പാലക്കാട്ടു താഴ് വരയില് 
ശത്രക്കളോടട പടവെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. ആ 

' പരുടെ കായ്യും വൃഭ്ധനായ പെരുമാഠം മറന്നുപോയിം 
ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു ട്ടടിപു്പ്പ്റം വം ചെ 
രുമാഠം രാജ്യം പങ്കിട്ട ു  അവര് ഗ്രഹിച്ചതു”. അ 

വരെ കണ്ടപ്പ്യോഴാണ്ട്' പസ തനൊ മറവി 
യെപ്പുററി ബോഭധ്യമുണ്ടായത്ു" ം 

അപ്പ്യോഠം പെരുമാളിനു ബാക്കി ശേഷിച്ചിരുന്ന 
തു“ചുള്ളിക്കാടും, കോഴിക്കോടും, സമുദ്രവിഥിയില് 
കോഴികൂകിയാല് കോംക്കുന്നിടത്തോളുംപ്രദദശവും??മാ 

ത്രമായിരുന്നു. ഇത്രയും സ്ഥലവും പെരുമാളിനെ 
പാളും €*കുന്നലക്കോനാതിരി?? എന്ന സ്ഥാനവുംപെ 
രുമാഠം തന്െറ സേനാധിപന്മാരായ സഹോദരന്മാർക്കു 
കൊടുത്തു. *“ചത്തും കൊന്നും അട ഒടിക്കൊളളക?? എ 
ന്നുള്ള ആശിസ്സ്ു,ം അദ്ദേഹം നല്കി. മഭ്ധ്യകേരളത്തി 
ന്െറ വടക്കേ അതിരായ ഏറനാടു താലൃക്ക്" ഇങ്ങനെ _ 
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അവരക്കു ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണു” കോഴിക്കോട്ടു രാജ്യ 
ത്തിന്െറ ആരംഭം) 

8. കുന്നലക്കോന്ദാതിരിയുടെ രാജ്യസമ്ചാദനങ്ങഥം 

കോഴിക്കോട്ടു രാജാവിനെ അടുത്ത പരിശ്രമം 
 അയല്ദേശത്മറം പിടിച്ചുടക്കണമെന്നായിരുന്നു. ആദ്യ 
മായി അദ്ദേഹം പോലനാടു പൊര് ഓതിരിയുടെ രാ 

ജയം പിടിച്ചു. യുദ്ധത്തില് പിജയം സാരപ്യമല്ലെന്നു 
കണ്ടപ്പോ, പൊര്ളാതിരിയുടെ കായക്കാരെ കോഴ 
കൊടുത്തു വശത്താക്കിയത്രേ.സാമൂതിരി തന്െറ ഉദ്ദേ 
ശ്യം സാധിച്ചതു” .പിന്നീട്ട്? അദ്ദേഹം വള്ളവനാ 
രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി (ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുന്നതി 

ത്സാമൂതിരിംക് ഒരു പ്രത്യേക മഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നു . 
മാമാജ.ം നടത്തിയിരുന്ന തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥലം 
.വമവനാട്ടിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് നില പാട്ട ഡില്ക്കു 
ന്നതിനു അവകാശം വളദൂവനാട്ട. രാജാവിനു വ 
നനചനാ. പണ്ടുകാലം മുതല് പെരുമാക്കന്മാര്ക്കണ്ടാ 

യിരുന്ന ഈ അവകാശം തയിക്കു ലഭിക്കണമെന്നുള്ള 
മോഹം മൂലല്ലു്; സാമൂതിരി ഇങ്ങനെ ആ രാജ്യം 

_ പിടിച്ചെടുത്തതു 2 അദ്ദഹം പല നയങ്ങളും തന്തു 

ളം പ്രയോഗിച്ചാണു മാമാങ്കത്തില് നിലപാ നില്ക്ക 
വാനുമ്ജള അവകാശം സമ്പാഴിച്ചതു്. അതിനു ശേ 

ഷം അദ്ദേഹം മഡഗാസ്ധ്ക്കറില്നിന്നു പന്ന, ബാ 
വായുടെ മകന് കോയ എന്ന ഒരു മുസ്ലിം . വന്നി 
കിപ്രദുവിനന്െറ സഹാഷത്തോടുകൂടി പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം 
'കൊന്ടു വളൂളൂവനാട്ടു രാജ്യം മുഴുവന് കരസ്ഥമാക്കി. 

ര അക്കാലത്തു വടക്കന് കേരളത്തില് ബലഹിനരാ 
യ പല മാജാക്കന്മാരമുണ്ടൊയിരുന്നു,. അവരുടെ രാജ്യ 
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തലാ മഞ്ാടു, വെട്ടത്തുനാടട” കവൃമ്പ്യനാട', വടക്കന് 

കോട്ടയം എന്നിവയായിരുന്നു. അവയില്തന്നെ ഇട പ്ര 

ഭൂക്കന്മാര് തമ്മില് അന്തഛിദ്രങ്ങഥം ധാരാള പുമായിരു 
ന്൯. ഈ സാഹചയ്യുങ്ങാം മൂലം അവയില് പലതിനെ ' 
യും കഴശലത്തില് സ്വാധീനമാക്കുന്നതിനും പിടിച്ച 
ടക്കുന്നതിനും കോഴിക്കോടിനു സാധിച്ച. പക്ഷേ 

കോട്ടയത്തു രാജാവിനെ മാത്രം അമര്ച്ചുചെയുഖവാന് 
സാമൂതിരിക്കു സാധിച്ചില്ല. 1496-ല് സാമൂതിരി 
കൊച്ചീ രാജ്യത്തില്െറ വടക്കു കിടന്നിരുന്ന ഭാഗങ്ങ 
ഉം പിടിച്ചടക്കി തെറ രായ്യത്തേട്ടേ ചേത്തതു. ക; 

8. കൊച്ചിയുടെ നേരേ. 
നി 

ളം. 1698-ല് കൊച്ചിയെ ഒന്നാ. 
കെ പിടിച്ചുടക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂ 

തിരിയുടെ ലക്ഷ്യം അക്കാലത്തു” കൊച്ചിരാജകുടുംബ. 
ത്തിലെ പല തായ് വഴികറംതമ്മില് അന്ത:ഛിദ്രമുണ്ടാ 

യിരുന്നതുമൃലമാണു”” സാമൃതിരിക്ക്? ഇങ്ങനെ ഒരാശ 
ധം ഉണ്ടായതുതന്നെ. ഈ ഉദ്ദേശ്യം സാധിക്കുന്നതി 

നു വേണ്ടി സാമൃതതിരി കൊച്ചിയുടെ , അതിത്തിയില് 
കോട്ടകൊത്തളുങ്ങഥം പണിയിക്കുകയഷും, കൊച്ചിയുടെ 

സാമന്തരാജാക്കന്മാരെ: പുറക്കാട്ട്, പറവൂര്, വടക്കും 

കൂര് എന്നി തമ്പുരാക്കന്മാരെ വശീകരിക്കുകയും ചെ 

യ് തു തുടത്ി. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഠം കൊച്ചീരാജാ 
വിനു വലിയ ഭയമായി. അക്കാലത്തു കൊച്ചിയില് 
കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ലന്തകമ്പെനിക്കാരുടെ സ 

ഹാഡം കൊച്ചിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വലിയ തോ 
ക്കിനെ സാമൃതിരിക്കു വലിയ ഭയമായിരുന്നു ആകയാ 

ല് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തില് നിന്നു പിന്ചാങ്ങുകയാണുമ 
ചെയ്യതു” 
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പക്ഷെ സാമൃ,തിരിക്കു കൊച്ച്ിയാടും ലന്തക്ക 

൨:നിക്കാരോടം ൭ള്ള പക വര്ദ്ധിച്ചു പന്നതേയുളുള. 

178 5-0 എന്നീ കെ.പ്ലങ്ങളില് സാമൃതിരിയുടെ ഭട 

ന്മാര് കൊച്ച്രീരാജ്യത്തില് പ്രപേശിച്ചു. ആലങ്ങാട്” 

പറവൂര്. കൊടുല്പഛ൪, ആലുവാ വരാപ്പഴ, മഞ്ഞുമ്മല് 

തുടത്ഭിയ സ്ഥലങ്ങളില് സാമൂതിരി തന്െറ സൈ 

ബ്യങ്ങളെ പാര്പ്പിക്കുകയും, കരം പിരിച്ചു ഭരണം ൭ട 

ത്തപാന് കായ്യുക്കാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഈ മല്പിഴടുത്തത്തില് തോല്വി ഭവിച്ച കൊ: 

ച്ചിമഹാരാജാവു തിരുവിതാംകൂവമാഡി അപ്പോം സ 

ഖ്യം ചെയ് തു അക്കാലത്തു തിരുവിതാംകൂ൪ ഭരിച്ചിരു 

ന്നതു പിരപരാക്രമിയായ അനിഴം തിരുനാഥം മാത്താ 

ണ്ഡ പരാമമഹാരാജാവായിരുന്നു. ഓദ്ദേഹത്തിന്െറ മ 

ന:പൃര്വ്യമായ സഹായത്തേ; ടുകൂടി കൊച്ച്രീരാജാപു” 

സാ മൃതിരിഷെ കൊച്ച്രിയതി ത്തിക്കുള്ളില് നിന്നും ആട്ടി 

കാടി 4ഒകെയുണ്ടായി. 

4. പാലക്കാട്ട്” ആ കൃരമണം. 

(ന നിയും തെദേടെട്ടള്ള രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുപാന് 

സാധ ,മക്െന്നു കണ്ടപ്പം സ്ഥാമൃതിരിയുടെ ദുഷ്ടി 

പടഷോട്ടായി. 15% 1൪3 സാമൃൃതിരി പാലക്കാട്ടു 

രാജ്യ ത്തിഭലക്ക പ്രദപചശിച്ചു" എതാനും പ്രദേശത്അഭാം 

പിട । ചുടക്കുകയു ണ്ടായി. ഭയം വൃണ്ട പാലക്കാട്ട രാജാ 

വു” അപ്പം “മൈസൂര് കടുവാ എന്നു പ്രസിദ്ധനാ 

യിരുന്ന ഹൈടരാലി സുല്ത്താനെ സഹായത്തിനു 

ചിളിക ഹൈദരാലിയാകട്ടെ വലുതായ ഒരു സൈന്യ 

വുമായി പാലക്കാട്ടേക്കു പരികയും യുദ്ധത്തില് സാമ 

തിരിയെ പരിപൃ൪ണ്ണുമായി തോല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യതു 



പന്ത്രണ്ടു ലൂ ദം രൂപ ഹൈദരുടെ യുദ്ധച്ചെലവിയാ 
യി കൊടുക്കാമെന്നു” സ്യ സമ്മതിക്കേണ്ടതാ 

ന തി രം 
പു ് 

6. കോഴിക്കോടിരന് ഴി 

റ്രക്കാ: മന്ന കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക ഹൈ 
ഭരെ ഏല്പ്പിക്കുപാന് സാമൂതിരിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ത്ത 
കയാല് ഹൈദര് കോഴിക്കോട്ടേക്കു വലിയ ഒരു സൈ 
സ്യയവൃമായി വന്നുചേര്ന്നു. യാതൊരു പ്രയാന വും കൂ 
ടരാതെ സ്വാമു തിരിയുടെ തലസ്ഥാനം ഹൈഒര പൂരണ്ണൂ 

മായി കീഴടക്കി. ഒരു കോടി പവന് വരാഹന് കൊ 
ടത്താല് രാജ്യം സാമൂതിരിക്കുതന്നെ തിരകെ കോട. 

ക്കാമെന്നു ഹൈദര് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, സാമൃതരിരിക്ക് 

അതിനു വേണ്ട കഴിപില്ലായിരുന്നു, പോരെങ്കില് 
ഹൈദര് അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരുസ്വാതന്ത്്രവുംതന്െറ 
കോഷഖ്ധിലകത്തുതന്നെകൊടുത്തിരുന്നുതുമില്ല. അതിനാല് 

സാമൃതിരി തുലോം നിരാശനായി, കോഖിലകത്തുള്ള 
സ്വന്തം വെടിമരുന്നു പുരയില് കടന്നു മരുന്നിനു തീ: 

കൊളുത്തി, ആ അഗ്നിജ്വാലയില് തിപ്പെടകയാണു 

ചെയ്തത്. 
പോട്യങ്ങം കം 

1. കോഴിക്കോട്ടു രാജകടംബത്തിന്െറ ഉല് ഭപ 
ത്തെപ്പു൦ റിയു ചരിത്രകഥ വിചരിക്കക. 

ഉ. ]റ്വാംനുൂറഠാണ്ടുപരെ ഏതെവ്പറാം രാജ്യത്മ 

ചാണ്ട സാമൃതിരിമാര് പ്ടിചുടക്കിയതു”. 
8, . കോഴിദക്കോടി൭ന്െറ വിഴ്ച പിവരിക്കുക. 

[॥ 



) 
അല്ധ്യായം . 

ചോര്ചഗീ ലകാരം വച്ചകുരേ. 

പണ്ടേക്കുപണ്ടേ കേരളത്തില് വിജഞ്ഞ രന കു 

രുമുളക്”, ഇഞ്ചി, ഏലം. കവുവാ, മുതലായ ഉല്പ്പന്ന 
അ്അം യൃറോഫ്ഠുന്മാരുടെ മത്സ്യയമാംസാദി, ആഹാര 

ഞ്ങാം പാകപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒഷധത്ങറം ഉണ്ടാക്ടന്ന 

്് 

തിനഃം അത്യാവശ്യസാധനങ്ങളായിരുന്നു. (ആദിമകാല 
ങ്ങളില് ഗ്രിക്കുകാരും രോമാക്കാരും ഈ സാധനങ്ങഥം 

“ഇവിടെ നിന്നും നേരിട്ടു വാങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ 
ി ഇടക്കാലത്തു” ഇസ്ലാം മ്തക്കാരായ അറബികളുടെ 

കൈവശം ആ കച്ചവടം വന്നു ചേരു. അവര് അമിത ചൃ 
മായ വില ചുമത്തിയാണ് യഛരോപ്പ്ില് ഈ സാധന 
ഞ്ങറം പിവവവന്നതു”, ആകയാല് പന്ഡുയുമായി 

നേരിട്ടു കടല് പ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിന്ന യൂറോപ്പ 

ലെ ക്രിസ്ത്ല൯ രാജ്യക്കാർ പതിനഞ്ചാം ൨. ററാ 
്ടിന്െറ അവസാനം മതര പല ശ്രമത്ജാം നടത്തുക 
യുണ്ടായി, ( അതില് ആട മായി വിജയം പ്രാചിച്ചതു 

പോര്ട്ടുഗി സുകാരായിരുന്നു അവരുടെ മാതൃകയില് 
പിന്നീടു” ഇന്ഡ്യയില് കച്ചപടം നടത്തിയതു ഡച്ചു 
കാരായിതുന്നു. അതിനെ തൂുടര്ന്അതണ്” ഫ്റഞ്ഞുകാ' 
തം ഇംഗ് ളിഷ്യകാരും ഇന്ഡ്യയില് വന്നു കച്ചവടം 
തുടങ്ങിയതു”. . 

ഈ യൃറോഫ്യ്യന് ല്യാപാരികഠം പലിയ കമ്പനി 
കഠം ചേര്ന്നാണു കച്ചവടം നടത്തിയതു്. അവരുടെ 
കച്ചവടം സമുഭൂതിരം സംബന്ധിച്ചുമ്ള പട്ടണങ്ങളി 

ലാണു” ആരംഭിച്ചതു” .( കേരളുക്കരയവല് അന്നു ശക്തി 
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യേഠിയ രാജാക്കുന്മാ രില്ലായിരുന്നു. കേരളചക്ൃവത്തി 
മാരായ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഏഴാം നആററാ 
ണ്ടോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം തിരുവ 

ഞ്ചി ക്കളും ഭരിച്ചിരുന്ന വീരകേരളവംശത്തിനെറ പ്രാ 
ബല്ലും 18--ഠം ആറഠാണ്ടില് അസ്തൂമിച്ചുപോയി. പ്പ 

തിന്നാലാം ന൯ആററാണ്ടില് നസ്ൃപ്രിത്ധമായ കൊടുങ്ങ 

ലര് തുറമുഖം മണല് കയറി നിരുപയോഗമായിത്തീ 

തകയുയംപ 16-- ഠം൯ ററാണ്ടില് കേരളത്തിലെ രാജാക്ക 

ന്മാരെല്ലാം പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചം ശത്ര,തയിലും കഴി 
ചൂൂട്ടുകയും ക പ ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാല 

ഘട്ടത്തിലാണ് പോസു രാജാവു തെര വിശ്വ 
സ്തൂകപ്പ്ിത്താനായ വാസ “കോഡിഗാമായെ ഏതാനു 

കച്ചുവടക്കുപ്പുലുകളുമായി ഇന്ഡ്യയി ലക്ക്” അയച്ചതു". 
അദ്ദേഹം 1 398_ല് കോഴിക്കോട്ടിനു 8 നാഴിക വടക്കു” 
നാംകൂരമുറപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെ പട്ടണത്തി 

ല് ഒരു വ്യാപാരശാല സ്ഥാപിക്കുഖാനുള്ള രാജാനു 
പി . അതിനെ തുടര്ന്നു 160 0_ഠമാണ്ടില് 
ക്രേ എന്ന കപ്പിത്താന് പോര്ട്ടുഗലില് നിന്നും 

കാ എങ്കിലും അറബികളടെ സ്വാ 

ധിനക്കൂടടതല് കൊണ്ടു” പേ ാര്ട്ടഗീസുകാര്ക്ക്: അവിടെ 
നിന്നും കുരുമുളകു ലഭിച്ചില്ല 

ി അതിയാല് ഷോര്ട്ടുഗി സുകാ൪ തെക്കോട്ട തിരി 

റ കൊച്ചി തുഠമുഖത്തെത്തി ഗ്രോദവര്മ്മരാജാലി 
മെ സന്ദര്ശിച്ചു. അവിടെനിന്നു പതിനഞ്ചു ദിവസം 

കൊണ്ടു” തങ്ങളുടെ കപ്പുലുകഠം നിറയെ ചരക്കുകഥം ക 
യററി സ്വദേശത്തു 3 പോകുവാന് ക്േബ്ാളിനു കഴിഞ്ഞു. 
ഇങ്ങനെ പോത്തുഗീസുകാര്ക്കു കൊച്ച്ിരാജു )വൃമായി 

കമെത്രി യും ച കോഴിക്കോടുമായി വിരോധവും ഉല്ഭ 

ലിച്ചു. 16. 2--ഠമാണ്ടു വാസ് കോഡിഗാമാ രണ്ടാമ 

ഷ് 
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തും ഇന്ഡ്യന് തീരതേക്കു വന്നപ്പോഠം അദ്ദേഹം 
_കോഴിക്കോട്ടിനു സമീപം അനേകം ൫ ബി്പെലുക 
മെ നശിപ്പ്യിക്കുകയുണ്ടാ മി. പിന്നീട്ട് അദ്ദേഹം. 

കൊച്ചിയില് അടുത്തു. നസ്രാണികളുടെ പ്രതിനിധി 
കളെ അദ്ദേഹം കപ്പലില് വച്ചു പരസ്യമായി സ്വീക 
രിക്കുകയും. കുരുമുളകു വ്യാപാരത്തിലും മതപരമായ കാ 

കങ്ങളിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കാമെന്നു വാഗ് ദാ 

ധം ചെയ് കയം ചെ ഇങ്ങനെ ടി പ്്യാപാ 

രികളും സമൂതിരിയും കളം: നസ്രാണി പ്യാ 
പാരികളും കൊച്ചി രാജാവും മവുപക്ഷത്തും അണിനാി 

രന്നു. അനന്തരം ഭയങ്കരമായ പല യുദ്ധവും കൊച്ചി 

യും കോഴിക്കോടും യി ഈ യൃഭ്ധത്ങ 

രില് ഇരുപക്ഷത്തേക്കും വലുതായ നഷ് ടങ്ങളും ഉണ്ടാ 

യിട്ടുണ്ട്". പക്ഷെ പോര്ട്ടഗിസുകപ്പുല് സമൂഹങ്ങളു 
ടെ സഹായം മൂലം കൊച്ച്രീക്കാണു വിജയമുണ്ടായ 

തു. ഒടുവില് കോഴിക്കോട്ട ഡാമൃതിതിയുടെ മിത്രത്ങ 

കായിരുന്ന അറബികഠം കേരളം വിട്ട മക്കത്തേക്കു കട 

ക്കേണ്ടതായി പന്നു. പക്ഷെ, പോര്ട്ടഗിസുകാര അവ 

' രെ വഴിക്കുവച്ചു തടയുകയും അനേകം പേരെ വധിക്കു 

കയും അവരുടെ വക കുപ്പുലുകഠം പിടിച്ചെടുക്കുകയും 
ചെയ്തു. 

പോര്ട്ടഗി സുകാരുടെ ശക്തി ഇതിനകം വളരെ 

പര്ഭ്ധിച്ചു. കണ്ണൂര് തുറമുഖത്തില് ഒരു പണ്ടകശാല 

കോടയും കെടടന്നതിനു അവര് കോലത്തിരി രാജാവി 

നോട്ട, അനുവാദം വാങ്ങി. സാമൃതിരിയുടെ രാ 
ജ്യത്തിനടുത്തു പറങ്കികഠം സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയ 

ാം അദ്ദേഹത്തിനു കണക്കില്ലാതെ ഭയം വര്ദ്ധി 

ച്ചു. പവങ്കികളടെകപ്പരുപ്പുടയെ ജയിക്കുന്നതിനായി 

സാമൃതിരി നൂറോകൂം കപ്പുലുകഥം ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. 
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പക്ഷെ 1500--ാമാണ്ടില് പവുങ്കികറ ഈ 

ല്പ്പുടയെ നിഷ്പ്രയാസം തോല് പ്പി ചചുകളൂ 
ഞ്ഞു. അപ്പ്യോം സാമ തിരി ഈജിപ രൂകാരു 

മായി യോജിച്ച് 1508ല് പവുങ്കികളെ ഒരു നാവി 

കയുദ്ധത്തില് തോല്പ്പിച്ച. ഇതിനു പകരം ചോദി 
ക്കാതെ പവുങ്കികഠം അടങ്ങുകയില്ലെന്നായി. 1900_ല് 

അവര് ഗുജറാത്തിനു സമീപം വച്ചു ഈജിപ തുകാരുടെ 

പ്പു നിശ്ശേഷം തോല്പ്പിക്കുകയു ണ്ടായി. 

ഇതിനോടു കൂടി ഒരു പണ്ടകശാല കൊപ്പത്തു ത. 

ഇംശ്ശേരിഭാഗത്തു പറങ്കികളുടെ വകയായി സ്ഥാപിക്കു 

പ്പെട്ട. പോരട്ടൂഗിസുകാര കൊല്ലത്തു വ്യാപാരം നട 

ത്തുന്ന പക്ഷം അതതുമ ലം നാട്ടിനു കൂടുതല് ഐശ്വയുമു 

ണ്ടാകമെന്നുകണ്ടു” ദേശിംഗയ്ാടട റാബി അവരെ അ, 

ഞ്ഞോട്ട ക്ഷണിച്ചതാണു'. ആദ്യം അവര് ആ ക്ടണ 

ത്തെ യിര യിച്ചു. എങ്കിലും കൊച്ചിമഹാരാജാവു മു. 

ഖോ റരാണി, വിണ്ടും ക്ഷണിച്ചുപ്പ്യോഠം അവര് , 

രണ്ടു കപ്പൂലുകഥം കൊല്പത്തേക്കയച്ചുകൊടുത്തു. ആ ക 

പ്പലുകളിരു രണ്ടിലും കുരുമുളു കം മറ൨൮ സാധനങ്ങള്, “ക 

യറരി അയപ്പ്യിക്കുവാ൯ ാണി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിചൂതാ 

യി കാണുന്നു. താമസിയാതെ ക്ലൊല്ലത്തെ റാണിയും 

പോര്ട്ടഗി സുകാരും തമ്മില് ഒരു ഡ്യാപാരളടമ്പടി ഉ 
ണ്രാകുകയും തജക്ശേരിയില് ഒരു പണ്ടകശാല പണിയി 
ക്കുകനുമാണു ന്മോയതു”. പക്ഷേകറേനാഠം കഴിഞ്ഞ 
പ്പ്രോഠം അറബികഠം പോര്ട്ടഗിസുകാരുടെ പണ്ടകശാ 

ലയും പള്ളിയും ചട്ടുനശിപ്പിച്ചുകളുഞ്ഞു. അകുത്തുണ്ടാ 

യിരുന്ന പവുങ്കികളും വെത്തുച്ചെണ്ണ്ണിഠായി. അതുമൂലം 

കുറക്കാലത്തേക്കു പറുങ്കികഠം കൊല്ലത്തുനിന്നും പിട്ട 

മാഠേണ്ടതായിവന്നു. പിന്നീട ചേണാടു ഭരിച്ച ആ 
ററിങ്ങല് റാണി പോര്ട്ടഗിസു ഗവ സ്ണൂയമായി 

പ ഇത്രം 

ര്” ഥ ചം ര ക 

് ലി 

ക ലിം പാന്ത് 

ടെ പിന. ച 
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1516 ല് ചേറൊരു കച്ചവടമടമ്ചടി നടത്തി. 500ക 

ണ്ടി കുരുമുളക്” പോര്ട്ടുഗീ സുകാ൪ക്കു കൊടുക്കാമെന്നു” 

റാണി വാഗ്ദാനം ചെ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പി 

ക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും അവരക്കു ലഭിച്ചു. പക്ഷെ 

താമസിയാതെ പോര്ട്ടഗിസു കാക്കു കൊല്ലത്തുതന്നെ 

ശത്രക്കളുണ്ടായി. സ്ഥലവാസികളുായേ ആയിരത്തഞ്ഞൃ 

൨ നായന്മാര് തഷ്ശേരിക്കോട്ട വളഞ്ഞു. അപ്പ്യോഠം 

കൊച്ചിയില് നിന്നും സമയത്തിനു സഹായം ലഭിച്ചു 

തിനാല് കൊല്ലത്തെ നായന്മാരുടെ ആക്രമണം .വിഫ 

ലമായതേയുള്ള. 

1516-ല് ആറവങ്ങല് റാണിയും പോര്ട്ടുഗിസു 

കാരും തമ്മിലുണ്ടായ വ്യാപാരമടമ്പടിയിലെ വ്യവ 

സ്ഥ അനുസരിച്ച വേണാട്ടിലെ കടല്ത്തീരത്തു" ക്രി 

സ് തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ച പോര്ട്ടഗീസു മിഷ്യയനഠിമാ 

രില് പ്രധാനിയത്രേ ഖിശുഭ്ധഫ്ാന്സിസ്സറ 'സേഖ്യ൪ 

അഥവാ ശവരിയാര് പുണ്യവാളന്. ഇദ്ദേഹം കുറേക്കാ 

ലം കേരളൂതീരത്തിലും സമിപപ്രദേശങ്ങളിലും അനേകം 

ജയങ്ങളെ ക്രിസ് തുമതത്തില് ചേര്ക്കുകയുണ്ടായി. അ 

ദ്ദേഹം കന്പ്യാകമാരിക്കു ടു: തിരുനത് വേലി 

തിക്കാരെയും ക്രി യിലെ തീരപ്രദേശത്തുഒള പരവ൪ 

സിതുമതത്തില് ചേത്തിരുന്നു. ആ ഭാഗതം അന്നു 

പിജയനഗരരാജ്യത്തില് ചേര്ന്നതായിരുന്നു. അന്നു 

വിജയനഗരം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രബലനായ ചവ 

ക്രവത്തിക്കു പോര്ട്ടുഗി സുകാരുടെ ഈ നയം ഇഷ്ട 

പ്പെട്ടില്ല. പരവർ ക്രിസ്തപ്യറനികളെയും പോര്ട്ടുഗീ 

സുകാരെയും വിജയഠഗരസൈഡ്യം വല്ലാതെ ഉപദ്രവി 

അപ്പോം പരവര്ക്രിസ്ത ച്ലാനികളിരു കുരേപ്പേര് 

കടല്ത്തിരത്തുകൂടി ചേണാടില് അഭയം പ്രാപിച്ചു. 

അക്കാരണത്താല് പിജയധഗരസേനാനായകനായ 
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പിത്തലന് ഒരു വന്ധിച്ചു സൈസ്യ്യത്തോടുകൂടി തിരുഖി 
താംകൂറിലേക്കു കടന്നു. കോട്ടഠരിനു സമീപം വേണാട്ടു 

സൈന്യവും വിജയനഗരസ്ൈസ്മയ വുമായി ഏററുമുട്ടി. 
പിത്തലന്െറ സൈസ്തം തോല്ക്കുകയും വേണാട്ടു 
സൈന്യം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശവരിയാര് പുണ്യ 

വാളന് യുദ്ധാവസരത്തില് തിരുവിതാം കൂര്സൈയമ്മ്യ 
ത്തിന്െറ മുന്പില് കരിശുരൂപം കയ്യിലേന്തി, ഭട 
ന്മാരെ പ്രോല്സാഹിപ്പ്ിക്കുകയും, പ് ജയനഗരസൈ 
യത്തെ തന്െറ സാത്വികതേജസ്സുകൊണ്ടു ഭയവിഹ്വ 
ലരാക്മകയും ചെയ്യ വെന്നു” ആ സിഭ്ധന്െറ പാശ്ചാ 
തൃജിചചരിത്രങ്ങളില് പിപരിച്ചുകാണുന്നു. അന്നു വേ 
ണാടു ഭരിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണ്ണിക്കേരളുപര്മ്മ,, ഈ മിഷ്യനറി 
യെ: വലിയ പാതിര” ഫന്നു വിളിച്ചചന്നിരുന്. ഈ 

ചിശുഭ്ധനാണു കേരളത്തില് ലത്തിന്ക്രിസ്ത്പാനിക 
ളില് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ മതപരിപത്തനം ചെയ്തതു. 

പറങ്കികളുടെ ആധിപത്ചയം വളരെക്കാലം നീ 

ണ്ദുനിന്നില്ല. 164_ല് അവരുടെ വകയായി കൊച്ചി 
യിലുണ്ടായിരുന്നട കോട്ട ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു. 

1600ല് ആരംഭിച്ച പോരര്ത്തുഗിസു പ്രാബല്യം അ 
ങ്ങനെ ട്രി (ആറ് ഇന്ഡ്യയില് വ 

റ ന്ന പോര്ത്തുഗീ സുകാരില്ൽ, ധീരന്മാരും, ശക്തന്മായ 

സത്ചവാന്മാതം, ഈശ്വ രഭക്തന്മാരും ധാരാളം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. പക്ഷേ അവര്ല് പലരും ക്രമേണ അലസ 

ന്മാരും ദുമ്മാഗ്ലികളും കൈക്കൂലിക്കാരുമായിത്തിരുകയ 
ത്രേ ചെയ്തതു്. ആകയാല് നാട്ടുകാർ അചരെ വെറു 

ത്തു. നസ്പാണികറം മട്ടാഞ്ചേരില് ഇന്നും കാണുന്ന 
€കൂനന്കരിശില് തൊട്ട സത്ചയംചെയ്തു പോര്ത്തുഗിസു 
പു പൈടികഭരണത്തില്നിന്നു മാരി. താമസിയാതെ പ 

വുങ്കികളുടെ കച്ചവടവും ക്ഷയിച്ചു. അവരുടെ ഉത്തമ 

ഗമ. ഴ് 

ടം 

7 €ഴങ്അന്ന് 7 

റാക് ഥന 

കാഷ് 



47“ 

മിത്രത്അളായിജന്ന കൊച്ചി .ഠഇകടുംബംപോലും അ 

വരെ മുപേക്ഷിച്ചം ഡച്ചൂപക്ഷത്തു ചേര്ന്നു. കൊച്ചി 

രാജാവിന്െറ അപേക്കു പ്രകാരം ഡച്ചുകാര് ആല്ലം പ 

ങ്കികളുടെ വക പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും പിന്നിടു കൊ 

ഴുങ്ങല്ലരകോട്ടയും, ഒഴു ൨. 'ല് കൊച്ച്ടിക്കോട്ടയും പിടി 

ചുടക്കിമൂ, റ ് 

ഇതോടുകൂടി കേര ത്തിലെ വിഭേശദ്യാപാഠരമെ 

ല്വാം ഡച്ചുകാരുടെ കൈവശത്തില് പന്നുചേര്ന്നു. 

തങ്കശ്ശേരി, കൊച്ചിം കൊടുല്പൃ൪ ചേറവുവായി? കണ്ണൂര് 

ഇവയായിരുന്നു അന്നു കുപ്പുരുക്കച്ചപട ത്തിനു പാറഠറയ 

കേതളുത്തിലെ തു മഖശ്ങാം. അവയെല്ലാം ൨ ചു 

കാര്ക്കു കിട്ടി. ഇങ്ങന്നെ ലന്തക്കാര്ക്കു കിട്ടിയ പ. 

ല്യം 1664 മുതല് 1788 പരെ ഒരു നൂഠാബ്ു :2ലം 

ശില നിന്നു. ? 

പക്ഷേ കാലാന്തരത്തില് ഡച്ചുകാരുടെ ശക്തി 

യും അസ്തമിച്ചു. (തിരുവിതാംകൂറിലെ അന് ഴംതി 

രനാഠം മാര്സ്വധേവര്മ്മ, അവരെ 171:0_ല് കളപൃതു 

ആദ്ധത്തില് തോല്പ്പിച്ചു അവരടെ വ ലിയതോക്കുകഥം 

അദദുഹം കരസ്ഥമാക്കുകയും, അവരുടെ സേനാനായ 

കനായിരുന്ന ഡിലനായിയെ തിരുവിതാംകൂറിലെ വ 

ലിയ കപ്പാത്താനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ. തോ 

ടടക്ൂടി ഡച്ചൂകാ൪ക്കു കേരളം മുഴുവന് പിടിച്ചുടക്കാ൭മെ 

നുണ്ടായിരുന്ന വ്യാമോഹവും നഷ് 'ടീഭലിച്ചു. യുദ്ധ 

സംബന്ധമായ ചെലവുകറം പര്ഭ്ധിച്ചപ്പോഠം അവരു 

ടെ ഖജനാവില് പണമില്പാതായി. ചെലവു കാവു 

ചെയ്യാതെ തരമില്ലാതായി അതോടുകൂടി അലര്ക്ക 
രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയും പ്രാബല്യവും കാ 

ഞ്ഞു. ഒടുവില് ഡച്ചുകാര് തങ്ങളുടെ പണ്ടകശാല 

കളില് നിന്നും പിന്ചാങ്ങുന്നതി൯ു കാരണമായ 

ി 
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ചോദ്യങ്ങം 

1, പോര്ത്ുഗീസു കാ൪ കേരളത്തില് വന്നശേഷം പ 
ണ്ടകശാലകശ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയെല്ലാം? ഏ 
തെല്ലാം രാജാക്കുന്മാരുമയി അചര് സഖ്യം ചെ 
യ തും ം ഴ് 

മം ഡച്ചുകാര് കൊച്ചീക്കോട്ട ലു ല് കാര 
ണമെന്തുര? അവരും തിരുവിതാംക്രറുകാരും തമ്മില് 
ഏങ്ങനെ വത്തിച്ചു. അതിന്െറ ഫലമെന്തായി 
രുന്ന. 

യായ 

അദ്ധ്യായം 8 

മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 

(2730 മുതത 1768 വരെ) 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണമാഹാത്മ്യം 
ന] 

അനിഴം തിരുനാറം മാത്താണ്ധവമ്മ 1730ല് 
വേണാട്ടില് സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യു. ഇരു 
പത്തെട്ട കൊല്ലം അദ്ദേഹം അവിടെ രാജ്യഭരണം നട 
ത്തി. അദ്ദേഹമത്രേ ആധു യികതിരുവിതാംകൂഠിന്െര 
നിര്മ്മാതാവു'”. 

(അദ്ദേഹം രാജ്യയഭാരമേദഠ അവസരത്തില് പേണാ 
ടരരാജ്യത്തിന്െറ അതിരു”, തെക്ക്. കസ്ലാകുമാരി 
മുന്പു മുതല്, വടക്കു കരുനാഗപ്പള്ളി  താലൃക്കിലുള്ള 

കന്നേററിപരെമാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളീ്യഈ അതിത്തി 
ധി പോലും ധാരാളം അന്ത :ഛിദ്രങ്ങളുമുണ്ടായിരു 

ന്നു.കുന്നേററി മുതല് ആലങ്ങാടു വരെയൂള്ളഭാഗങ്ങളില് 
ി 

ന് 

ം വം 

പ്ല 



തിരുവിതാംക്ൂരഠ"ലെ അനിഗംതിരുന്ധശ 
ത്തോ ഡ ചര്മ്മകഫാരജോവു തിരുമനസ്സറ , കണ്ടേ” 



ജിഷ, ാ 
- രാക)ത്തിന്റ വക്ക 

1%ം൦-ലേ ഷിരുവിതം ൫. ് 

൧" ൦: ത്രംസ്ഷവമാ 6. ര (29ഘക്കട. 
ക് 

ടകക ം 



ത്ത നന്നനത്്ളു ചം ന് 1 ്് എ 1 റ നി ട് ഹ 

യിരുന്നു അതു”) 

അനേകം രാജാക്കന്മാരും ഇടപ്പളൂക്കളം ഭരിച്ച 

രുന്നു. അവരെല്ലാം ബലഹീനരും അപ്രാഘരുമായിരു .- 
ന്നതിനാൽ രാജ്യത്തില് ഒരിടത്തും സമാധാനവും ക്ര 
മവും ഇല്ലായിരുന്നു. അക്രമികളായ മാടമ്വിമാരും ര് 

പിള്ളമാരും ഇഷ്ടംപോലെ സാധുജനങ്ങളെ ഥര്ദ്ടി 
ച്യുവന്നു. ആകയാല് ബഹുജാങ്ങറം വളരെ കഷ്ട 
പ്പെട്ടിരുന്നു. കൃഷിയും കച്ചവടവും ദ്യുഖസായവും വി കാ 
ഏ്ാഭ്യാസപും രാജ്യത്തില് വേണ്ടതുപോലെ പലരാന് 

സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കൊല്ലം കൊലയും അക്രമവും നൂ 

പിടിച്ചപഠിയും ധാരാളും വര്ദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിദേശി 

കളായ പോര്ത്തുഗീസു കമ്പനിക്കാരുടെ ശക്തി അവ്യ 
സ്"തമിച്ചുപോയെങ്കിലും ഡച്ചുകാ൪ കേരളുതീരം സ്വ 

ന്തമാക്കുവാന് തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലവുമാ 

ി 

(മാത്താണ്ഡ വര്മ്മ മഹാരാജാവു കേരളുരാജ്യത്തി 

നുവേണ്ടി ചെയ്തു ഒരു മഹ്ലാസ്റേവയ്ക്ും സ്വന്തരാജ്യമായ 

ചേണാട്ടിലെ അന്ത ഛിദ്രം മുഴുവന് അമര്ച്ചചെയ്തുതാ 
യിരുന്നു. അനന്തരം അദ്ദേഹം വടക്കു കൊച്ചരീരാജ്യം 
വരെ തന്െറ രാജ്യത്തിന്െറ അതിത്തി പികസിപല്പി 
ച്ചു) അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളുടെ 
പേരുകാം ഈ പുസ്തകത്തില് ചേര്ത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപ 

ടത്തില് ഗിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. തെക്കു 

ന്നു വടക്കോട്ട്" അവയുടെ പേരുക0ം ഇളയിടത്തുസ്വ 

പം ദേശിംഗനാടു , കരുനാഗ ി, കായംകുമം 

അമ്പലപ്പുഴ തെക്കും ജൂര, പുഞ്ഞാർ കരപ്പാം വട്ട 
കം കുര്, ഇടപ്പള്ളി, ആലങ്ങാ പറവൃ൪ ഇവയത്രേ. 

അവയില് മാരോന്നിനേയും അദ്ദേഹം പടവെട്ടിയും 

തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചം പിടിച്ചുടക്കി തിരുവിതാംകൂറി 
നോടു ചേര്ത്തു. അതിനുശേഷം അവിടെയെല്ലാം അ 



പ്ല 

, ജൃത്തില് സമാധാനവും ശരിയായ ഭരണ ക്രമവും 

ന, 

ദ്ദേഹം ശക്തിമത്തായ ഭരണവും ഏര്പ്പെടുത്തി. രാ 

ഉണ്ടാക്കിയതോടുകൂടി സാധ്ക്കളായ ബഹുജനങ്ങഥം 

ക്ഷാ അക്രമികളില് നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളും 

ശമിച്ചു. അവര് കൃഷിയും കചൂപടവും വ്യവസായവും 

ടത്തി ധനം സപ്ഖാദിച്ചു. അജ$താടുകൂടി ദേവാലയ 

ങ്ങളും പിദ്യറുലയങ്ങളും രാജ്യത്തില് ധാരാളും വര്ദ്ധി 

, ജനങ്ങാംക്കു വിദ്യാഭ്യാസവും സന്മാഗ്ഗബോധവും 

പളുന്ര. ഇങ്ങനെ കൊച്ചിരാജൃത്തിനു തെക്കായി ബ 

ലിഷ്കമായ ഒരു രാഷ്ട്രം . രൂപവല്ക്കരിച്ച മഹ 

രാണ? അനിഴം തിരുനാഠം മായ്താണ്ഡ വര്മ്മ. ] 

ഉ, വേണാട്ടില് സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചതു”. ന് 
അനിഴം തിരുനാഠം മാത്താണ്ഡവര്മ്മ കാഴ്ചയില് 

വളരെ ഗംഭീരനായിരുന്നു. വിസ്താരമേറിയ നെഠരി 

ത്തടംച നിണ്ടുവളഞ്ഞ മൂക്ക്”, വിരിഞ്ഞ മാറിടം, മുട്ട 

പ്പരെ എത്തുന്ന കൈക്റം ഇവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി | 

നെറ ലക്ഷണങ്ങറം. 1 [ 

(രാജ്യഭാരം ഏറെറടുത്ത അവസരത്തില് അദ്ദേഹ 

ത്തിനു വളരെ ശത്ര.ക്കളണ്ടായിരുന്നു. അവരില് പ്രധാ 

ധികം നാടുനീങ്ങിയരാമവമ്മമഹാരാജാവിനെറ രണ്ടു 

പൃത്രന്മാരായിരുന്നു. അവക്കാണു സ്ലായമായി രാജ്യാവ 

കാശമെന്നായിരുന്നു അവര് പാദിച്ചതു”. ഇക്കായും സാ 

ധിച്ചുകിട്ടുവാന് അവര് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി ഗപര്ണ്ണുരുടെ 

“സൈന്പയസഹായവും സപ്ാഭിച്ചു. പക്ഷേ കേരളുരാജാ ' 

ക്കന്മാർ മരുമക്കത്തായികളാണെന്നു മനുസ്സ്റിലായതോടു / 

കൂടി, തൃശ്ശിനാപ്പുള്ളിഗപര്ണ്ണ്ൂ൪ തന്െറ സൈന്യത്തെ 

പിന്വലിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പ്യോഠം, കോപ ഭാപം 

പണ്ട ത.വിമാര് മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവി 
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ഠെ പെട്ടിക്കൊല്ലുപചാന് ഒരു ശ്രമംധാടത്തി. അതു വി 
 ഫലമായതും തമ്പിമാര് പധിക്കപ്പെട്ടതും ഒരുമിച്ചു കഴി 

ഞ്ഞ 
ത ॥ ജി [ 

, ൽ ടം ന്ന ൪ 6 

ലു മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മ മഗോരജോിതനറ മറ൨ ശ 

_ തൂക്കാം എട്ടുപിട്ടില് പിള്ളമാര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാ 

യര് പ്രദ്ക്കന്മാരും മാടമ്വികളും ആയിരുന്നു. തിരുലന 

_ ന്തപൃരത്തെ ആറാട്ടവസരത്തില് മാര്ത്താണ്ഡ വമ്മയെ 

പധിക്കണമെന്നും? അവര് ഗുഡാലോചന നടത്തി. 
ദൈവഗത്യാ അതും വിഫലമായി. രാജ്യദ്രോഹികളെ 

അറ്റേഹം കണ്ടുപിടിക്ക് കയും, അവരില് ചിലരെ പധി 
ക്കുകയും മററുചിലരെ നാടുകടത്തുകയും അവരുടെ വ 

 സ്തൂുവക്കഠം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ് തു. അദ്ദേഹം 

_ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും 

 സമത്റന്മാരെ പ്രോല്സാഹിപ്പ്റിക്കുകയും ചെയ് തു. 

_ ഈവിധത്തില് ആണു അദ്ദേഹം വേണാട്ടേ രാജൃത്തി 

ക്രമവും സമാധാനവും കൈവരുത്തിയതു”) 

[.-; മര് അണ്ഡ്വര്മ്മ ഡച്ചുകാരെ തോലിച്ചു". 

(കാര്ത്താണ്ഡലര്മ്മ രാജ്യഭാരം ഏറെറടുത്ത അ 

വസരത്തില് കൊല്ലത്തെ തങ്കശ്ശശേരിക്കോട്ട ഡച്ചുകാരു 

ലം, ടെ കൈവശമായിരുന്നു. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഛിന്നഭി 

പ ന്നമായിക്കിടന്നിരുന്ന മലയാളദേശം മുഴുപന് പിടി 
ചുടക്കി ഭരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. അങ്ങയെയിരിക്ക 

വെ. മാര്ത്താ ണ്ഡവര്മ്മമഹരാജാവു വേണാടിനറെറ 

ഒരു ശാഖയായിരുന്ന, കൊട്ടാരക്കര ഇളയിടത്തു സ്വ രച, 
പം പിടിച്ചടക്കി ലേണാടിനോടു ചേര്ത്തു; ഇതു 

ഡച്ചുകാരക്കു തിരെ രസിച്ചില്ല. അവര് മാത്താണ്ഡ 
ലര്മ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം അതുതെ 

പിച്ചകം 



എ 

റ് 

നി 

54 ു റൂ 

ല്ലം യി 1471ല് ഒരു ശ്യ ഡച്ചു ി 
സൈസ്പം തെക്കന് തിരുലിതാംകൂഠിലുള്ള കുളച്ചല് 
എന്ന സ്ഥലത്തു വന്നുചേര്ന്നു. മഹാരാജാവുതന്നെ ഇ 

വക്കെതിരായി തിരുവിതാംകൂര് സേനയെ നയിച്ചു. ഒ൭ 
വില് ഡച്ചു കാര് തോറേറാടുകയും അവരില് പലരെ 

യും തിയ തടവുകാരായി പിടിക്കുകയും റി 

ചെ 'ഈ മഹാവിജയം ഡച്ചകാരുടെ ദുര്മ്മോഹ ഴ 

ങ്ങളെ അസ്തമിപ്പിച്ചു? തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട | 
ഡച്ചുകാരില് രണ്ടു വിരപൃരുഷന്മാരായിരുന്നു ഡില 
ഗോയിയും ഡോണാഡിയും. അവര്, തിരുവിതാംകൂര് 
സൈന്യത്തെ യൂറോഫ്യന് രിതിയില് യുദ്ധമുറകഥ0ദ 

പഠിപ്പിച്ച. ഡിലനായിയെ, മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മ 
തിരുവിതാംകൂറിലെ വലിയ കപ്പ്റിത്താനാക്കി. ഡ 
കാരുടെ കൈയില് നിന്നും കിട്ടിയ പീരങ്കികാം ഉപ 
യോഗിച്ചാണ്? മാത്താണ്ഡവര്മ്മ വടക്കോട്ടണ്ടായിരു ്ി 
ന്ന ഴു ബലമേറിയ കോട്ടുകറം തക 

. കുളച്ചല് വുഭ്ധം തിരുവിതാംകൂര് ച / 
നം പ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണ്മ! എന്നു മേല് 
മളം സംഗതികളു നിന്നു മനസ്സ്റിലാക്കാവുന്ന ൮ ഴ് 

ണ്ട്. ി 

4. കാഠയംകുളപും കൊല്ലവും 

പിടിച്ചടക്കിയതു” ; 

മാര്ത്താണ്ധുഖമ്മയുടെ അടുത്ത പരിശ്രമം യ 

സിംഫാാാട”, ദേശിംഗനാടു? എന്നൊക്കെ അറിയ 

പ്പെട്ടിരുന്ന കൊല്ലം പിടിച്ചുടക്കണമെന്നായിരുന്നു. 
കൊല്ലത്തെ രാജകുടുംബവും തിരുവിതാംകൂര് രാജകടും 

ബത്തീന്െറ ഒരുശാഖയായിരുന്നു. ആവം ശരത്തിലെമൂ 
ത്ത രാജാവായിരുന്ന തുണ്ണ്ണിക്കേര ളൂവര്മ്മ വേണാടുസിം 
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ഹാസഈത്തിന്' അവകാശം പൃരപ്പെടു വിച്ചു. ഈ വാ 

ഭത്തിനു കായംകുളം രാജാവു സഹായ വാഗ് ദാനം ചെ 

യ്യുകയും തന്െറ സഹോദരനെ കൊല്ലത്തേക്കു ഭത്തു 
കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പ്യോഠം മാര്ത്താണ്ഡവമ്മ 
യ്ക്കു വല്ലാതെ കോപം മൂത്തു. അദ്ദേഹം സൈന്യത്തെ 

അയച്ചു, കൊല്ലം രാജാവിഠെ തോല്പിച്ചു തടവുകാരനാ 

ക്കി, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുപന്നു. പക്ഷെ, അ 

ദ്ദേഹം തടവു ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കായംകുള ത്തെയും 

കൊച്ചിയുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി 

അദ്ദേഹം പടയ്ക്കൊരുങ്ങി, അപ്പ്യോഠം കായംകുളത്തേക്കും 

കൊല്ലത്തേക്കും ഓാരോ സൈന്യങ്ങളെ മാരത്താണ്ഡവ . 

മ്മ അയച്ചു.കായംകളം രാജാവു ആ യുഭ്ധത്തില് മൂതിയ 
ടഞ്ഞുപോയി. പിന്നിടു കൊല്ലത്തേക്കു ഭത്തുവന്ന കായം 

കുളം രാജസഹോടരന് കഠേക്കാലം രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും കൂ 
ടിപചാണു, അങ്ങനെ കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം ഡച്ചു 

കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടികായംകുളം രാജാവുവിണ്ടും 

യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. അപ്പോം മാത്താണ്ഡപര്മ്മ, ര 
ണ്രാമതും ഒരു യുദ്ധംകൂടി നടത്തി, കായംകുളം രാജാവി 

െനിശ്ശേഷം വ അതിന്െറ ഫലമായി മര 
.ന്നാ൪ എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച്” തിരുവിതാംകൂറും കായം 

കുളു വുമായി ഒരുടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ചു കായം 

കുളം തിരുവിതാംകൂറിനു കപ്പും കൊടുക്കാമെന്നു സമ്മ 

തിക്കുകയും,, തുടന് കൊല്പം അഥവാ ദേശിംഗനാടു 

തിരുവിതാംകൂറിനു വിട്ട കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 

മാന്നാര് ഉടമ്പടിയിലെ പ്യയവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 

കായംകുളം രാജാവു് മാര്ത്താണ്ഡപര്മ്മയ്ക്ക കപ്പും കൌ 
ക്കട്തൊതെയിരുന്നതു കൊണ്ടു മൂന്നാമതും ഒരു കായംകുളം 
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യുദ്ധത്തിനായി തിരിയു ഏറിയ പരപ്പെട്ട. 
തു ക്ഷെ കായംകുളം രാജാവു” ഇത്തവണ യുദ്ധത്തിയല്ല 

ഒരുങ്ങിയതു. ഇപ്പം കായംകുളം കായലായിക്കിട 4 
ക്കുന്ന ആ ഖിസ്ത്രാരമേരിയ പ്രദേശം അന്നു ധാരാളും 

ധെല്കൃഷി ചെയ്യിരുന്ന പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു. അ 
തില് അദ്ദേഹം സമുദ്ജൂലം കയററി അവിടം ആഴമി 
ല്ലാത്ത ഒരു കായലാക്കിത്തിര്ത്തു. അങ്ങനെ രാജ്യത്തി 
ന്െറ ഐശ്വയും നശിപ്പിച്ചശേഷം, തന്െറ വില 
പിടിച്ച ആഭരണങ്ങളുംമററും മൂ ടിക്കെട്ടിയ പഒലങ്ങാം 

വഴി, എപ്ധിടേയ്ക്ോ അയച്ചു. ഒഭ൭വില് രാജാവുത 

ന്നെയും നാടുവിട്ടുപോയി. ഇങ്ങനെ മാര്ത്താണ്ഡവ 

രമ്മയ്ക്കു, കായംകളവും തിരുവിതാം കൂറിനോടു ചേര്ക്കു 

പാന് സാധിച്ചു. 
ന്തം 8 

6. ചെമ്പകശ്ശേരി, തെക്കംകൂര്, വടക്കും കലര് 

ഇവ പിടിച്ചതു. 

കായംകുളം രാജാവിന്െറ അയല് നാട്ടുകാരനായി 
രുന്നു ഏകമ്യകര്ളു്ലുവയു അമ്ഖലപ്പഴയിലെ രാ 

: ജാവു”. മാര് ത്താണ്ഡ് പര്മ്മ കായംകേളും പിടിച്ചടക്കിയ 

ശേഷം അവിടുത്തെ ആയുധപ്പര പരിദശാധിച്ചു 

പ്പരോഠം അവിടെ അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിന്െറ പേരുകൊ 
ത്തിയ ആയു ധങ്ങാം കണ്ടു അതിനാല് തിരുവിതാംകൂര് 
സൈന്യം ചെമ്ചകശ്ശേരിയെ തോല്പ്പിച്ചു” ആ രാജ്യ 
വും തിരുധിതാംകൂറിനോ$; ചേര്ത്തു. 

അവ്ഖചപ്പൂഴ രാജ്യത്തോടു തൊട്ട കിഴക്കു കിടന്നി 
രുന്ന രാജ്യം തെക്കുംകൂറായിരുന്നു. അതിണ്െറ തല 
സ്ഥാനമായിരുന്നു ചങ്ങനാശേരി. തെക്കും കൂറിന്െറവട 
ക്കായിട്ടാണു വടക്കുംകൂര് രാജ്യം കിടന്നിരുന്നത്. 

ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും കായംകുളം രാജാവിന്െറ ഭാഗ 

ട്ട 

ി 



ല് % 

൫7. 

ല് കു "്തചേന്നു” തിരുവ റിതാംകൂരറിനോട്ട യുഭ്ധം ചെയ്തിരുന്നു 

എന്ന കാരണം പരഞ്ഞു”, അവയും മണ്ഡാവര്മ്മ 
പടവെട്ടി തന്െറ രാജ്യത്തോടു ചേത്തു. 

നി 

8. ചേര്ത്ത ത്താലൂക്കു” ലഭിച്ചതു്. 

ഉ തെക്കുകൂവം വടക്കും കൂവം കൊച്ച്രിരാജാവിന്െറ 
മിത്രങ്ങളും ആശ്രരിതരും ആയിരുന്നു. ആകയാല് അ 

വര് ഈ അവസരത്തില് കൊച്ചിയില് അഭയം തേടി. 

അര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നപരെ സഹായിക്കേണ്ടതാണെ 

ന്നാ” കൊച്ചിരാജാവിനും തോന്നി. ആകയാല് അദ്ദേ 
ഹം ഒരു സേഠയോടുകൂടി തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു 

പുറപ്പെട്ട. അമ്പലപ്പഴയ്ക്കു സമീപമുള്ള, പ്ഠക്കാട്ട 

ച്ചും തിരുവിതാംകൂരിലേയും കൊച്ചിയിലേയും 
സൈന്മ്യഞ്ങം ഏററുമുട്ടി. ആ യുദ്ധത്തില് കൊച്ചി 
സൈന്യം പരാജയപ്പെടുകയാണു ചെയ്തതു”. അതി 

നുശേഷം തിരുവിതാംകൂവം കൊച്ചിയും തമ്മില് ഒരുട 
പ്വടി നടന്നു. അതിന്െറ ഫലമായിട്ട്, മുന്പ്പ് 
കൊച്ചിസംസ്ഥായതത്തിന്െറ ഭാഗമായിരുന്ന കരപ്പഠം 

അഥവാ ചേത്തലത്താലൃക്ക്”, തിരുഖിതാംകൂഠിലേക്കു 
ചേതകയു ണ്ടായി. 

ആലങ്ങാടും ചറവുരും ചഭിച്ചത്ു 

കൊച്ചിയില്നിന്നു തങ്ങാംക്കു്", യാതൊരു രക്ഷ 
യും കിട്ടുകയീല്ലെന്നു കണ്ടപ്പോ, മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 

! യാല് തോല്പിക്കപ്പെട്ട രാജക്കന്മാര്, കോഴിക്കോട്ട സാമൂ 
തിരിയെ അഭയംപ്രാപിച്ചു. സാമൂതിരിപ്പാട്ട് ഈ 
അവസരം ഉപയോഗിച്ചു", കൊച്ചരിരാജ്യം പിടിക്കാ 
മെന്നും തിരുവിതാംകൂഠിനെ ട്ലകിഴടക്കാമെന്നും ഖ്യാ 

നി 
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മോഹിച്ചു. അതു സാധിച്ചാല് പെരുമാക്കന്മാരെ 
ക്കാം പ്രതാപവാനായ കേരള ചക്രവര്ത്തി ആയിത്തീ 
രാമെന്നായിരുന്നു സമൂതിരിയുടെ സങ്കല്പം 48 ആക 
യാല് 2/7 5--ഠമണ്ടില് അദ്ദേഹം തെക്കേദിക്കുകളി 
ലേക്കു തന്െറ സേയയെ നയി സാമൂതിരിയുടെ 
സേനയെ ക്കാ പുറക്കാട്ടും അതു 

ക്കറരിയിലും തിരുവിതാംകൂര്സൈധ്ലം നേരത്തെ 

പാളുയമടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. കടല്പഴി സാമൂതിരി 
യൂടെ സൈന്യം പുഠക്കാട്ട വന്നുചേരന്നപ്പോഠം, 

തിരുഖവിതാംകൂര സൈന്യം സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യ 

ത്തെ നിശ്ശേഷം തോല്പിച്ചയച്ചു. അതിനുശേഷം 

സാമൃതിരി, കൊച്ചിയുടെ വകയായിരുന്ന ആലങ്ങാ 

ടം പറഖൃരും കീഴടക്കി. നിസ്സഹായനായ കൊച്ചി 

രാജാവു”. ഈ അവസരത്തില് ന ളി 

ഒരുടമ്പടിചെ അതിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരി 

സയത്കിരിയുെ; ആക്രമണങ്ങളില്നിന്നു” കൊച്ചി 
യെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു മാര്ത്താണ്ധെവരമ്മ 

സമ്മതിച്ചു. ആലങ്ങാടും പറവൃരും തിരുവിതാംകൂറി 

ലേക്കു പിട്ട കൊടുക്കുന്നതിനും കൊച്ചരിരാജാവു” സമ്മ 
തം നല്കി. 

8, മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവിന്െറ 

ഭരണചരിഷ'ക്കാരത്ങനം 

1. മാര്ത്താണ്ഡവലര്മ്മ മഹാരാജാവു” മേല്: 
റഞ്ഞവിധം അനേക രാജങ്ങഥം പിടിച്ചടക്കിയ 
ശേഷം അവയിലെല്ലാം സമാധാഠയം പാലിക്കുന്നതി 

അവേണ്ടി, പല പരിപാടികറം സ്വികരിച്ച. പഴയ 
കോട്ടകഠം പുതുക്കുകയും, പുതിയ കോട്ടകഠം പണിയി 
ക്കുകയും ചെയ്തു. അന്പതിനായിരം പേരുള്ള ഒരു 
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സ്ഥിരം പട്ടാളത്തെ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച. പാശ്ചാ 
 തൃരിതിയിലുള്ള യൂഭ്ധാഭ്യാസങ്ങം കൊടുക്കുന്നതിനു 

വേണടി അദ്ദേഹം ഡിലധായിയെ വലിയ കപ്പ്യിത്താ 

നായി നിയമിച്ച. തിരുവനന്തപുരം, പത്മനാഭപുരം 
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് പട്ടാളത്താവളങ്ങഥം ഏരപ്പെ 

ടുത്തി. കൂടാതെ ഉദയഗിരിക്കോട്ടയില് തോക്കുകളും 
വെടിമരുന്നുകളമണ്ടാക്കുന്നതിനുലേണ്ട ശട്ടം കെട്ടുകളും 

അദ്ദേഹം ടത്തി. 

8. പുതുതായി പിടിച്ചടക്കിയ പല പ്രദേശങ്ങ 

കില് ജഠഹങ്ങാംക്കുണ്ടായിരുന്ന അവശതകറം നേരിട്ടഠി 
യുന്നതി ശവേണ്ടി,മഹാരാജാവു” സ്വയം ചുററി സഞ്ച 

രിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ സങ്കടത്ങഥം മുഖദാവില് കേം റ 

ക്കുകയും പതിവായിരുന്നു . 

8. രാജ്യത്തില് കൃഷി വര്ഭ്ധിപ്പിച്ചു"€ ജനങ്ങ 

കൂടെ ഇടയില് സുഭിക്ഷിതയുണ്ടാക്കണമെന്നു”, മഹാ 

രാജാവിനു വലിയ ആധഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആയതി 

നുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മഴക്കുറവുള്ള തെക്കന്തിരുവിതാം 

കൂറില് പൊന്മനത്തോടും, പുത്തനണയും പണികഴി 

ല്ലിച്ചു. 
4. രാജ്യത്തിലെ മുതചെടുപ്പം ജനങ്ങളുടെ 

ഐശ്വയുവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, അദ്ദേ 

ഹം ഒരു വാണിജയവകപ്പു” ഏര്പ്പെടുത്തി. കുരുമു 

കം അടയ്ക്കായും നമ്മുടെ ഠാജൃത്തുമാത്രം വിളയുന്ന 

രണ്ടു സാധനങ്ങളാണല്ലേം അവയെ വിദേശങ്ങളി 

ലേക്കു കയററി അയച്ച്" യല്ല വില ഇടടാക്കേണ്ടതു 

മ്മുടെ ആവശ്യമാണു. പുകയില വിദേശത്തുനിന്നും 

ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയുന്നതും സര്ക്കാർ നിയ 

തരണം ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു ചരക്കാണ്. ആക 
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യാല് ഇപയുടെ കത്തക സര്ക്കാരില് നിന്നും ഏറെറട്ട 

ത്തുനടത്തുകയുണ്ടായി, ഈ വാണിജ്യ വകപ്പ്യിനു” കരു 
മുളക് മടിശീല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെപേര്”. ഈ 
വകപ്പ്റില് നിന്നും സര്ക്കശിനു ൭ലിയ ആദായം 
ലഭിച്ച. ടി $ു 1 

6. രാജ്യത്തെ മുതലെടുപ്പു പര്ദ്ധിപ്പിക്ക ന്നതി 
നുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുകണ്ടെഴുത്തു നടത്തിച്ചു. ഈ 

വകപ്പിന്െറ മേല് നോട്ടം ' പഹിക്കുന്നതിനു ധേണ്ടി 
മല്പന് ശജംരന് എന്ന സമത്ഥനായ ഉഭ്യേോഗസ്ഥനെയാ 
ണു നിയമിച്ചതു”. അദ്ദേഹംഭൂ ധിയുടെ തരവും ഗുണ 
വും അനുസരിച്ച മിതമായ കരം ചൃത്തേുകയും റപസ്ധു 

രിക്കാര്ഡ്ക്ഠം നിര്മ്മിക്കുകയും ചെയ്യ, കൂടാതെ, 

തെക്കന് തിരുവിതാംകൂറില് ആപ്പുളങ്ങഥം നിര്മ്മിക്കു 
കയും അതിന്െറ വില്പനയ്ക്കായി പണ്ടകശലേകറം 

പ്രധംനസ്ഥലങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 

*6., സമത്ധരും വിശ്വസ്തരുമായ തുഭ്യ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാര്ക്കു “ തമ്വിചെ ബ്വകരാമന്? എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള 
സ്ഥാനമാനങ്ങറം കല്ലിച്ചു കൊടുക്കുക പതിപായി. അതു 

മലം നല്ല ഉദ്ദേ ഠഗസ്ഥവ്മാര്ക്കു പ്രത്സോഹനം ലഭി 
ചു. കൂടാതെ നാട്ടിലെ മുതലെടുപ്പു പര്ദ്ധിപ്പിക്കന്ന 

തിനുലേണ്ടി ധയികന്മാരായ ൨ലരോടും ഗണ്യമായ 
തിരുമുല്ക്കാഴ്"ചകഠം പാങ്ങി, അവര്ക്കും കൈമ്മറം, 
പണിക്കര് മുതലായ പടവികറം കൊടുത്തതായി കാണു 

ന്നുണ്ടു . 

4. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാലു” വിദ്വാ 
ന്മാരെയും , കവികളെയും ല്ല! പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 
കായ്യുത്തിലും വളരെ ശ്ര ഭ്ധപതിച്ചിരുന്നു. രസകരമാ 
യ അനേകം തുള്ളത്ക്കഥകഠാ രചിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകവി 
കഞ്ചന്നയ്്യാരും, ഭംഗിയേറിയ പല പൃഞ്ചിപ്പാട്ടുക 
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ഉൂടെ കര്ത്താവായേ രാമപുരത്തു വായ്യുരും മാര്ത്താണ്ഡ 
ചര്മ്മ മഹ രാജാവിന്െറ ആശ്രിതന്മാരായിരുന്നു. തിരു 
മനസ്സുകൊണ്ടു” ആ മഹാകവഖികമള്കെ വളരെയധികം 

ബഹമാിക്കുകയും അപര്ക്കു ധാരാളും സമ്മാനങ്ങം 

നല്ക്കും ചെയ്തുപോന്നിരുന്നു. ഈ രണ്ടു മഹാക 

വികളും തങ്ങളുടെ രാജകീയസംരക്ഷകനെപ്പുറരി 

പുരെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

8. മേല്ഖിലഖരിച്ചവയ്യ്കല്പാം ഉപരിയായി 

അദ്ദേഹം ഒരു പരമഭക്തനും ഫഹാന്മൃമതസംരക്ഷഷനുമാ 

യില്ന്നു. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശ്രീപത്മ 

നാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പൃതുക്കിപണിയുകയുണ്ടായി, 

പതിനായിരം സാളഗ്രാമം വരുത്തിയാണ്? ശ്രീപത്മ 

ധാഭസ്വാമിയുടെ പിഥഹം വാര്പ്പിച്ചതു. ഇന്നു നാം 

പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തില് കാണ്ടന്ന ഒറാക്കല് മന്ധപം, 
ശിവേലിപ്പൂര, സ്വര്ണ്ണൂക്കൊടിമരം . ഇവയെല്ലാം 

ഉണ്ടാക്കിയതു” അദ്ദേഹമത്രേ. ഭദ്രദീപമെന്നും മുറ 

ജപമെന്നും, രണ്ടടിയന്തിരങ്ങളും . ഹിരണ്ലഗര൪ഭം 

തുലാപുരുഷജഭാനം മുതലായ ഭാനങ്ങളും അദ്ദേഹം നട 

പ്യിലാക്കി. അതു കൂടാതെ രാജ്യയമാസകലം ബ്രാഹ്മ 
ണര൪ക്കുവേണ്ടി ഉട്ടുപൃരകളും സ്ഥാപിച്ചു.ഇതിനെല്ലാം 

മകടം ചാത്തുന്ന പിധത്തില്, 1798--മാണ്ടിലെ 
ഒരു ശുഭമുഹൂര്ത്തത്തില് അദ്ദേഹം തന്െറ രാജത്വ 
ത്തിവെറ ചിഹ്നമായ ഉടവാറം തിരുവനന്തപുരത്തു 

ശ്രിപത്മനാഭന്െറ മുന്പില് സമര്പ്പിച്ചു. പിന്നീ 

ടദദേഹം അതു ഭക ് തിപൂര്വ്വം തിരിച്ചെടുക്കുകയും, 

ശ്രിപത്മനാഭദാസന് എന്നപേര്” സ്വയം സ്വീകരി 
ക്കുകയും ചെയ്യ. അങ്ങനെയാണു തിരുവിതാംകൂര് മഹാ 

രാജാക്കന്മാര്ക്ക്” ശ്രീപത്മനാഭദാസന് എന്ന സ്ഥാന 
പ്പേരുണ്ടായതു”.ജഈ മഹഫഹല്കുത്തങ്ങാം ആ മഹാരറജ 



വിന്െറ ഈശ്വരഭക്തിയേയും ധര്മ്മനിഷ്ണയേയും 

പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതാണു”. 

ഭ൦ണാവസാനം 

ഭരണകായ്യുങ്ങ ളില് അനിഴം തിരുനാഠം മാര്ത്താ 
ണ്ഡ വര്മ്മയെ സഹായിച്ച കൊണ്ടിരുന്നതു അനന്ത 
രചനായ കാര്ത്തികതിരുനാഠം മഹാരാജാവും, 8൭വ൮ാഠ 

ആയ രാമയുനും ആയിരുന്നു. രാമയ്യുന്െറ നിയ്യാണ 
പാര്ത്ത മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മയുടെ വാര്ദ്ധക്യത്തെ 

സന്താപത്തില് ആറാടിച്ച. 4: അയ്യോ എന്െറ വലത്തു 
കൈപൊയ്പ്പോോയേ എന്നു പറഞ്ഞ്” ആമഹാധിരന് 
വാഖിട്ടുകരഞ്ഞുപോയി. 

യം ളുവാ 

രാമയ്യ ൭ണ്റ മാതാപിതാക്കറം തിരുയല്വേലിയീ 
ലുള്ള ഏര്വാടി ഗ്രാമത്തില്നിന്നും തിരുനുന്തപുരത്തു 

പന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണകടും ബക്കാരായിരുന്നു. രാമയുന് 
ബാല്യത്തില് തിരുവട്ടാററും, പിന്നിടു തിരുവയന്തപു 
രത്തു വഞ്ചിയൂര് ഭാഗത്തുള്ള അത്തിയറ പോററിയുടെ 
ഇല്ലത്തും, വസിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിപസം രാജാവു" അ 
മുതേത്തുകഴിച്ചതു” അത്തിയറ പോഠറിയുടെ ഇല്ലത്താ 

യിരുന്നു. ആ അവസരത്തില് പോററിയുടെ കുട്ടിപ്പട 

രായിരുന്ന രാമയൂന്, പളരെ ബുദ്ധിപൂര്വ്വം അക്കാല 
ത്തെ ചെളിച്ചെണ്ണുവിളക്കിലെ ദീപം തെളിച്ചതുമൂലഃ 
മാര്ത്താണ്ഡവമ്മയ്ക്കു രാമയ്ുനോട്ട്? ഒരു പ്രത്യേകമതി 

തോന്നി, അടുത്ത ദിവസം മുതല് രാമയുന്െറ 
ജോലി കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു. രാമയുന് ഉദ്യോഗ 
ങ്ങളില് കയറിക്കയറി ഒടുവില് തിരുവിതാംകൂര് €ളവാ 

ആയിത്തീര്ന്നു. 



ദ ) 

ഒളവാസ്ഥാനം ഇപ്പ്യോഴില്ല.ആ ഉദ്യ്യോഗം ൨ഹി 

ക്കുന്ന ആഠാ ഒരു സേനാനായകന്െറയും പ്രധാനമന്ത്രി 
യുടെയും ചുമതലയാണ്” നിര്പഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്”. 
മാര്ത്ത ഠണ്ഡ വമ്മമഹാരാജാവു'” നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ 

യുദ്ധങ്ങളിലും സേഠനാനായകത്വം വഹിച്ചിട്ടള്ളതു” 
രാമയുന് ദളവാ ആണ്. യുര്ധതന്ത്രത്ങളില് മാത്ര 
മല്ല, അദ്ദേഹത്തിനു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതു്. 
ചിലപ്പ്യോഠം കാശലം കൊണ്ടും, പണം കൊടുത്തു 

ശത്രുക്കളെ പശത്താക്കാനുള്ള വിദ്യയും അദ്ദേഹം വിജ 
യകരമായി പ്രയോഗിച്ചുിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ആജ്ഞാനുസരണം സേനാഠിക്കങ്ങളും പിരങ്കിപ്രയോ 

ഗങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നു . ഡിലനായിയുടെ ചുമ . 

തല. 

കൊല്ലം കായംകുളം യൂഭ്ധങ്ങറം കുളച്ചല് യുദ്ധം, 

ചെമ്വകശേരിയുദ്ധം, തെക്കുംകൂര് വടക്കംകൂര് യുദ്ധ 

ജം, ഇവയിലാക്കെയും രാമയ്യന് ഒളുപാ മാര്ത്താ 

ണ്ഡ പര്മ്മയുടട സാക്ഷാല് വലത്തു കൈതന്നെയായി 

രുന്നു, പ്ൃഠക്കാട്ടയുഭ്ധത്തിനുശേഷം കരപ്പുറം പിടി 

ച്ചെടുത്തതും രാമയ ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ അവസ 

രത്തില് മാണ്ഡാവമ്മമഹാരജോവു” അദ്ദേഹത്തെ തി 
രിച്ചു വിളിച്ചതുമൂലമാണ്ട്' അദ്ദഹം കൊച്ചിയിലേക്കു 
കടക്കാതിരുന്നതു്. 

യുദ്ധം നടത്തുന്നതിലെന്നതതുപോലെ ഭരണപ 

രിഷ്'ക്കാരത്ങറം നടപ്പിലാക്കുന്ന ചിഷയങ്ങളിലും 
മാർത്താണ്ഡ പര്മ്മയെ മന:പൃര്വ്വം സഹായിച്ചതു 
രാമയുനായിരുന്നു. രാജ്യത്തില് തോടുകളും മറവം 

െട്ടിച്ചു വിളവു വര്ഭ്ധിപ്പിച്ചതും വാണിജ്യചകപ്പ” 
ഏരപ്പെടുത്തിയതും, ഉപ്പുളതങ്ങഥം തുഠന്നതും എല്ലാം 

രാമയുനും കൂടിയായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ സേവാങ്ങ 

തം 



ക്കു രാമയ്യന് പഠറിയിരുന്ന ശമ്ഖളം കേഖലം നിസ്സ്റാ 
രമായിരുനഅ. സധാമിഭക്തിയും കത്തയ്യ ബോധവും. 

മൂലമാണ്” അദ്ദേഹം ഈ കൃത്ുങ്ങളെല്പാം അനുഷ്കി 

ചതു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മാവേലിക്ക 

രവച്ചു മത്തി മരിച്ചു എന്നു ജയം 
ധീരനായ മഹാരാജാവു? ള്ള കേണ്ടപോയതു”. 
കോലത്തുനാട്ടില്നിന്നുള്ള ഒത്തു” 

തന്െറയും യുവരാജാവിന്െറയും കാലശേഷം 
രാജ്യത്തില് അവകാശികം കറലായികുന്നു. ആകയാല് 

മഹാരാജാവു തന്െറകടും ബത്തിചെ അംഗങ്ങളോടും 
കോോത്രത്തിലെ യോഗക്കാരോടും ആലോചിച്ചശേഷം 

' കോലത്തുനാട്ടില് നിന്നു രന്ദു കുമാരികളെ ദത്തെടുത്തു. 

ഇതു 178 0-ാമാണ്ടാണു? ഗടന്നതു”. 

ഇംഗ് മീഷ്യകാരുമായുള്ള ബന്ധം 
] 

മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ ഡച്ചകാരുടെജന്മശത്ര,പായി 

തന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ്” ഈസ്റ്റില് 
ഡ്യ്യാകമ്ചനിക്കാരേ9ടു 5 മതിപ്പം ബഹുമാനവുമു 

ങദായിരുന്നു. അക്കാലത്തു? അവര്ക്ക് അഞ്ഞുതെങ്ങിലും 

തങ്കശേരിലും വ്യ0പാരശാലകളണ്ടായിരുന്നു. ആക 
യാര മരണം സമീപിച്ച അവസരത്തില് മഹാരാജാ 
വു” യൂവരാജാവിനെ വിളിച്ചു ബ്രിട്ടീഷൃൂകറരുമായി 
ബന്ധം പൃലര്ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു 

ധര്മ്മകായുങ്ങം തുടര്ന്നു നടത്തണമെന്നും പ്രത്യേകം. 
ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലറം. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ദീര്ഘദ്ഷ് ടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്”. 

ചോദ്യങ്ങം 

1.മംത്താണ്ഡവര്മ്മയുടെ ഭരണം തുടഞ്ങുഃമ്പഗേ രാജ്യ 
ത്തിലെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു. 

[॥ 

ചപ്പ ചി 

ഴ് 
റ് 1 

റ 



1. 

1) 

“ 65 ഴ് 

൭, ഒരു പടം വരച്ച് അതില് അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കി 

യ രാജ്വത്ങഗ അട മ പ്പെടുത്തുക. 

3, രാമയ്യന് ദള വാ, ഡ്റിലനായി ഇവര്രാജ്യത്ത”ന്ു ചെ 
യ” ത സേവനങ്ങളെ വിവരിക്കുക, 

4. ഇംഗ് ളീചഷ,കാ൪ ഡല്ലുകാര് ഇവരും മാത്താന്ധവ 
ഭമ്മയൃയമായി ഉണ്ടായ ബന്ധക്കഴ വ്വഖരിക്കക. 

അദ്ധ്യായം 9. 

തിരുവിതാംമുറിലെ” ധര്മ്മരാജ 

ടി. ബാല്യവും  യഃപ്പനവും ് 

കുത്തഴിഞ്ഞ പൃസ്തുകം പോലെ ഛിന്നഭിന്നമായി 

കിട ന്നിരുന്ന ഒട്ടധികം തെക്കന് കേരളരാജ്യങ്ങളെ പ. 

ടവെട്ടിപ്പിടിച്ചശേഷം 58--ാമത്തെ വയസ്സില് നാട 
നിങ്ങിയ അയിഴം തിരുനാഥം മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മ 

ഫാരാജാവിന്െറ അനന്തിരവനാണു ധര്മ്മരാജാവു 
എന്നു പ്രിദ്ധനായ കാര്ത്തികതിരുനാ0ം രാമവര്മ്മ മ 

ഹാരാജാവു” ഇദ്ദേഹം ചെവ്പ്പും മുതല് രാജ്യം ഭരിക്കു 
ന്നതിലും സേജയെ നയിക്കുന്നതിലും മാര്ത്താണ്ഡവ 

രമ്മയെ സഹായിച്ചകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു 

സംസ്കൃതം, മലയാളം, ഹിന്ദ്യസ്ഥാനി പേര്ഷ്യ്യന് 
ഇംഗ് ഓീഷ് എന്നിഭാഷകഠം നല്പപണ്ണും പരിചയമു 
ണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ബു,ഷ്ധിശക്തിയും 
ധൈധയ്യുപും യുദ്ധസാമത്ല്യവും അസാധാരണമായിരു 

ന്നു, തിരുവിതാംകൂറും കായംകളുവുമായി യുഭ്ധം യടക്കു 

ന്ന വേളയില് ശത്രരവിന്െറ രഹസ്യമറിയുന്നതിനാ 
യി അന്നു കേവലം പതിനെട്ടു പയസ്സുമാത്രം പ്രായ 
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മുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം, പട്ടാണിഥേഷം കട്ടി, 

ഹിന്ദൃസ്ഥാനിയും. സംസാരിച്ച് കായംകളും ൪5൧ 

ണിയില് പ്രഗേശിച്ചു. ഈ വിചരം എങ്ങനെയോ 

ഗ്രഹിച്ച കായംകളംരാജാവു” ഉര്ജ്ജിതമായ പല അ 
ന്വേഷണങ്ങറം നടത്തുകയും ചെയ്തു.. ആ അവസര 

ത്തില്, ആ കൊട്ടാരത്തിചെ തേവാരക്കാരന് നമ്പ 
തിരിയുടെ വേലക്കാരനെന്ന നിലയില് സന്ധ്യാവേ 

ളയില് ചങ്ങല വട്ടകയും കൊളുത്തിപ്പിടിച്ചു' അദ്ദേ 
ഹം അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെടുകയുണ്ടായ!. പിന്നിട്ട 

കായംകുളം യുദ്ധത്തിലും കൊച്ചിയുമായുള്ള പുഠക്കാട്ട 

യുദ്ധത്തി മും .തിരുവിതാംക്കു സൈസ്ൃത്തെ നയിച്ചി 
രുന്നതു” ഇദ്ദേഹമാണ്". 

9. ഭരണപ്രാധാന്യം. 

കിരീടധാരണം ചെയുന്ന അവസരത്തില് ഇദ്ദേ 

ഹത്തിനു മുപ്പത്തിനാലു വഡസ്സ്ായിരുന്നു പ്രായം അദ്ദേ 

ഹം 40 കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ചു തിരുതിതാംകൂ൪ രാജ്യ 
ത്തിനു” ഇന്നത്തെ രൂപപും വിസ്കിര്ണ്ണുതയം ലഭിച്ച 
തും ഈ ധര്മ്മരാജാഖവിനന്െറ കാലത്താണ്. കരപ്പറ 

വും ആലങ്ങാടും പറവ്ൃരും സംബന്ധിച്ചുള്ളസവ്വ അ 

ചകാശങ്ങളം കൊച്ചിരാജദപു” ഈ മഹാരാജാഖിനു 
പൃ൪ണ്ണുമായി സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. കോഴിക്കോട്ടു 

സാമൃതരിരിയുടെ ആക്രമണങ്ങളില് ഗാിന്നും രക്ഷപ്രാ 
പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും 

തമ്മില് ടത്തിയ ഒരുടമ്ചടിപ്രകാരരാണു” ഈ കാര്യം 
സാധിച്ചതു”. അതുപോലെതണെ കസ്താകമാരി മുന 
മ്പും ചെങ്കോട്ട ഞാലൂക്കം. മുന് പു” ക൪ണ്ണ്ൂാഠരിക്കു നപാ 
ബിന്െറഠ വക' ആയ് രുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങ തിരുവിതാം 
കൂഠിലേയ്ക്ത ലാങ്ങിയതും ഇ 33 ഹമത്രെ. ഇതിനുപകരം 



ടം 

ലി &, 

[ന 

€7 ല് 

അതിര്ത്തി വിട്ടു കിടന്ന കളക്കാടു?. എന്ന പ്രദേശം 

ഇദ്ദേഹം നവാബി അ ഖിടു കൊടുക്കുകയും ചെയ് തു. 

(മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവു? ഛിന്നഭിന്ന 

മായി കിടന്നിരുന്ന പല ചെവുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ച 
ടക്കി സംയോജിപ്പിച്ചു. അതു മഹത്തായ ഒരു വലി: 

[നി യ വിജയമായിരുന്നു: പക്ഷെ അതിനുശേഷം പല 

കായ്യുങ്ങാം നിര്പഹിക്കാനു9ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി 
ഒരു ഭരണകൂടം സംഘേടിപ്പ്ിക്കേണ്ടിയിരുന്നു രണ്ടാമ 

തായി ശത്രക്കളില്നിന്നും - രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാന്വേ 
ന്ഭി, പുത്തന് പുത്തന് കോട്ടകൊത്തളത്ങാം പണിയി 
ക്കയും, ശക്തിയേറിയ ഒരു സൈന്യത്തെ പരിശിലി 
പ്പിച്ചു നിറൃത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. മൂൃന്നാമതാ 

യി കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിയോടും മൈസ്മര് സുല് 

ത്താനോടും ചെറുത്തു നില്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണടായിരു 

ന്നു നാലാമതായി രാജ്യത്തിലെ, കൃഷി, വാണിജ്യം 

ഗതാ പിച്ച. . ഗതാഗതം പ്യവസായം ഇവയെ പരിപോഷ്ിപ്പു ചയ 

ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ ഉയര്ത്തേണ്ടിയിരു 

ന്നു. കൂടാതെ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ മതങ്ങളേയും 

പൃരോഹിതന്മാരെയും. പ്രതേകിച്ചു” ഹിന്ദ്യമതത്തെ 
യും ഫൈന്ദവ പുരോഹിതന്മാരേയും, അദ്ദേഹ്യം ആഭ 

രിക്കകഡും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ് തുപോന്നു. സാ 

ഹിത്യ, വും ശാ സ്മൂങ്ങളും പരിപോ ഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ 

ത്്യുല് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശ്രഭ്ധ്യാലുആയിരുന്നു. 

പോരെങ്കില് ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈശ്വരഭക്തിയും ദാ 
നശിലവും പ്രസിദ്ധ വുമായിരുന്നു. ഇതെല്പാംമൃലം 

കളത്താകതരയാറം മമമ കരളുചര തരത്തില് 

ബൂഹുമാഠ്യയമാ രു സ്ഥാനത്തെ അര്ഹിക്കു. 

ന്നുണ്ട്; ൫൫൬ വം ലി 274 നം: 
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8. പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് 

മേല്പ്പറഞ്ഞ മഹാകാത്യങ്ങാം സാധിക്കുന്നതിനു 
സമത്ഥന്മാരായ ചില: ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അദ്ദേഹം 
ബുഭ്ധിപൃര്വ്വം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം 

രാജ്യഭാരം തുടങ്ങുന്ന അവസരത്ത ല് ഒ്രുവാ ആയിരു 
ന്നതു, അട്യുപ്പന്മാര്ത്താണ്ഡപിള്ള ആയിരുന്നു. അദ്ദേ 

ഫത്തെ ആ ഉദ്യോഗത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകഷുമുണ്ടാ 
യി, അതിനുശേഷം ഒളുവാസ്ഥാനം വഹിച്ചതു സു 

ബ്യ്യുന് എന്നൊരാളം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടര്ന്ന 
തു രാജാകേശവദാസന് എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ആദ്യ 

ത്തെ ദിപാനുമാണു”. ഡൃഭ്ധകായുങ്ങളില് ഇദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ വലതുകൈ ആയി വര്ത്തിച്ച ൦ യുസ്റ്റേഷ്യയ 
സ് ബെനിഡിക്ററസ് ഡിലനായി എന്ന ഡ 

കപ്പ്ിത്താനും ആയിരുന്നു. സമത്ഥന്മാരും സ്വാമിഭ 

ക്തരും സ്വാത്ഥഖിചാ രമില്ലാത്തവരുമായ ഈ ആശ്രി 

തന്മാരുടെ സേവനം കേരളത്തിനാകപ്പാടെ അത്യന്തം 

പ്രയോജന കരമായിരുന്നു . 

4. സൈനീകചരിഷ്ക്കാരങ്ങം 
അക്കാലത്തു തെക്ക ഇന്ഡ്യയിലാകപ്പാടെ ഡുഭ്ധ 

ങ്ങളും കാലാപങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായി യുന്നു. ന്ത 

രാജ്യത്തിലെ ഹിദ്മ്രരാജാഖിനെ സ്ഥാ൯ഭഷ്ട നാക്കി 
യശേഷംം അദ്ദേഹത്തിന്െറ സേനാനായകനായിരുന്ന 
ഹൈദര്ആലി, മൈസ്ദര്രാജ്യത്തിലെ സുല്ത്താനാ 

യീി ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു തിരു 

വിതാംകൂര് ആക്ൃമിക്കുവാന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. 

കോഴിക്കോട്ട സാമൂതിരിയും ,അയല്രാജ്യങ്ങളായകൊ 
ച്ചി തിരുപിതാംകൂര് രാജ്യങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തുചാ 

ന്തയാറെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. ആയതിനാല്ശത്രക്കളുടെ 



.. 

8. 
69 ലം 

ആക്രമണത്തെ തടയുന്നതിനുള്ള സകല മാഗ്ഗങ്ങളേയും 

ധര്മ്മരാജാവു വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്ക കഴുണ്ടായി, 

ആദ്യമായി അദ്ദേഹം വടക്കുനിന്നും തിരുവിതാം കൂറി 

ലേക്കു ശത്രക്കാം കയറാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വട 

ക്കന് പള്ളിപ്പുത്തിനും കിഴക്കന് മലകാംക്കും ഇടയ്ക്കും 

കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ നെടുനീളത്തില് ഒരു കോട്ട പണി 

കഴിച്ചു. ഇതിനു നെടുങ്കോട്ട എന്ന പേരിട്ടു. ഇതുപോ 

ചെതന്നെ രാജ്യ രക്ഷഷ്ഘുത്യാവശ്യമായ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങ 

യിരുന്നു , ഡച്ചുകാരുടെ കൈവശമിരുന്ന കൊടുത്ങ 

ലം ആയക്കോട്ടയും.: ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങറം കോട്ട 

കെട്ടി രക്ഷിചുതു കൊണ്ടുമാത്രം മതിയാകാതെ, തിരു 

വിതാംകൂര് പട്ടാളത്തെ പൂര്പാധികം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക 
യും, ഈര്ജജിതമായി യുദ്ധപരിശിലനം ഠടത്തുകയും 

ചെയ്യ, തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തില് സ്വദേശി 
കഠം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കായയക്ഷമതയ്ക്്ുപേ 

ണ്ടി ഏതാനും രാജപൃത്രവംശക്കാരെയും പട്ടാണികമളെ 

 യുംകൂടി അദ്ദേഹം നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. 

ഭരണഘടനാപരിഷ്ക്കാരം 

ഭരണസൌകയുത്തിനായി അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ 

മൃന്നായി ഭാഗിച്ചു. തെക്കേമുഖം, പടിഞ്ഞാറേമുഖം 

' പടക്കേമുഖം എന്നിങ്ങനെ അവയ്ക്കു പേരിട്ടു. കാരോ മു 

ത 

ഖത്തിന്െറ ഭരണം ഓാരോ വലിയ സര്വാധി 

കായ്യുക്കാരനായിരുന്നു. ഓരോ മുഖത്തിനും പല 

വിഭാഗങ്ങളും ഉ പ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവയുടെ ഭരണം നയടത്തുന്നതിനും കരം പി, 

രിക്കുന്നതിനും, മററുമായി പല ഉല്ലോഗസ്ഥന്മാരെ 

യും കിഴസില്ബന്ധികളെയും അദ്ദേഹം നിയമി 

ച്ചു. അവര്ക്കു യഥാക്രമം സര്പാധികായ്യക്കാര്, 

ലി 



പ അറ്നആ്യന്ത്ത അന്ത 

0, 

 മണിയക്കാര്, കേംവിക്കാര്,- അധികാരികഥം എ ന്നി 

അ്ങനെയയള്ള പേരുകളാണു . കൊടുത്തിരുന്നതു. .- ഇതു 

. കാര്ത്തികതിരുനാറം “മഹ രാജാവധിന്ൊ ഭരണഘട 

; നാപരമായ പരിഷ ക്കാഠാമായിരുന്നു . 

60 കോഴിക്കോട്ടു സാമൃതിതിയോളുള്ള യുദ്ധം 

ധര്മ്മരാജാവിന്െറ ഭരണം പ്രാബല്ൃയത്തിലിരു 

ന്ന കാലത്തു കോഴിക്കോട്ട സാമിരി, കൊച്ചിരാജ്യ, 

ത്തിന്െറ ഏതാനും ഭാഗങ്ങാംപിടിച്ചട ക്കുകയുണ്ടായി. 

ഈ നാണക്കേടു പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കൊ 

ച്ചി രാജാവു ശുചിന്ദ്രത്തു വരികയും അവിടെവച്ചു” റ 

ഒരുടമ്പടി ചെയ് കയും ചെയ് തു. ഈ ഉടമ്പടി അനു 

സരിച്ചു സാമൂതിരിയോടു യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി ര 

ണ്ടു വകുപ്പ” തിരുവിതാംകൂരസൈന്യത്തെ വടക്കോട്ട 

ഡച്ചു. അചയെ നയിച്ചതു അയ്യപ്പന് മാര്ത്തണ്ഡപ്പി 

ക്ളഡും ഡിലനായിയും ആയിരുന്നു. അ ചേലക്കര 

വുദ്ധത്തില് സാമൃതിരിഡുടെ സൈന്യത്തെ നിശഷം 

തോല്ലിച്ചു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സാമൂതിരി തിരുഖി_ 
താംകൂര്സേനയോടു സമാധാനമപേക്ഷിച്ചു. അതിന് 

പ്രകാരം സാമൃതിരിഡും തിരുഹീതാംകൂറുമായി പത്മ 

നാഭപയരത്തുവച്ച”. ഒരുടമ്പടിഷുണ്ടായി കൊച്ചിരാജാ 

വീല് നിന്നും സാമൃതിരി പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങഥം 

ഉടന് തിരികെ കൊടുക്കാമെന്നും മേലാല് തിരുവി 

താംകൂ൮ മായി ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൊമ്ളാമെന്നു ദ്യ സാ 

മൃത്തിരി സമ്മതിച്ചു. കൊച്ചീരാജാപിന്' ഒയ്യപ്പുന് 

മാര 0 0ണ്ഡപ്പുലലജവായോടു ടാഡ ൩ ന്തോഷം മൃ 

ലം അദ്ദേഹം തനൊ. വക പുത്തന്ചിറ എന്ന പ്രദേ ല് 

ശം അദ്ദേഹത്തിനു ദാനം ചെയ്തു പക്ഷേ രാജ്യസ്സ്റേഹി 

“യായ ഒത വായാകട്ടെ അതു സ്വന്തമായി എടുക്കാതെ 

തിരുവിതാം കൂറിനോടു ചേര് ഞതേയുളള. ം 

യന ത്തന 
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7. ടിപ്പ്യഷിന്െറ- ആക്രരണം 

. ഈ കാലത്തു കേരളുദേശത്തിനു മൊത്തത്തിലും 

തിരുവിതാംകൂഠിനും കൊച്ചിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നേരി 

ട്ടമഠെറാരു വിപത്താണ്”. മൈസ്മൂര് സല്ത്താന്െറ 

ആക്രമണം ഈ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതു” ഹൈദര് 

ആലിയും, അവസാനിപ്പി ചതു? ഹൈദരാലിയുടെ 

പുത്രന് ടിപ്പുവും ആയിരുന്നു. അവര് രണ്ടുപേരും 

നല്ല. ചക്കംറപ്പം തനന്േറടവും, ധാരാളും സേനാബലവും 

ഉള്ള സൃല്ത്താന്മാഠായിരുന്നു. ഹൈദരാലി . കോഴി 

ക്കോടട പിടിച്ചടക്കിയതുംംസാമൂതിതിരിയെ സ്വന്തം 

കോവിലകത്തു തടവിലട പ്പതും, അവമാനഭാരം മൂലം 

അദ്ദേഹം ചെടിമരുന്നു ശാലഷ് തീവച്ചു ആത്മഹത്ചയ 

ചെയ്തതും, അടുത്ത കാചത്തു ടന്ന, സംഭ ലമായിരുന്നു. 

ട്രിപ്പഖിനന്െ൨ ഉദ്ദേശ്യം പിതാവിനെര മ തൃകയനുസരി 

ചു കരളുത്തിന്െഠബാക്കിഭാഗങ്ങുളും പട വെട്ടിപ്പുടിച്ചു 

ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തില് ചേര്ക്കണമെ 

ന്നായിരുന്നു . ഇതുകേട്ടപ്പ്യോഠം കോലത്തിര। രാജാവു 

സര്വഖസ്വവ്യംമഉ പക്ഷിച്ച തിര വയന്തപൃരത്തെത്തി അ 

ഭയം പ്രാപിച്ചു കൊച്ചി രാജാവാകട്ടെ, ധാരറളും പ 

ണവും ആനകളും സമ്മാനിച്ചു മൈസൃറിനന്െറ മൈ 

ത്രി സമ്പാഭിക്കുകയാണുണ്ടായതു” പക്ഷേ, ശക്തനും 

ധീരനുമായ ധര്മ്മരാജാവു; ശാന്തമായി ഉറച്ചുനിന്ന 

തേയു ജട. 

അദ്ദേഹം വിവരങ്ങളെല്ലാം അപ്പുഴപ്പോഥം തിരു 

വിതാം കൂഠിനെറ ഉറ മിത്രങ്ങളായ യന്ന ഒട്ടി ഷ് 

ഗച ബ്രെന് റിന്നെ അറിയിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. രതിനിട 

യില് ഹൈദര് തിരുവിതാം കൂറിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തു 

പ്രവേശിച്ചു; ആക്രമണങ്ങാം തുടങ്ങി. അപ്പോഠം ബ്രി 

ട്ടിഷ്” പട്ടാളം മൈസ്ത വില് പ്രവേശി 
ച്ചു” അവരുടെ 
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തലസ്ഥാനത്തില് യുദ്ധം തുടങ്ങി. ആകയാല് ഹൈദ 

രാലിക്കു തിരുവിതാംകൂര് ഖിടാതെ ഗത്ൃന്തരമില്ലെന്ന 

നില വന്നു. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം മൂതിയടയുകയും 

തല്സ്ഥാനത്തു ടിപ്പുസുല്ത്താന് ആരോഹണം ചെയ്യു 
കയും ചെയ്തു. അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹം 

തിരുവിതാം കൂറ റ റി; തെക്കോട്ടു തി 

രിച്ചു. 

തിരുവിതാംകൂര് ആക്രമണത്തിനു പന്ന മൈസ്തര് 

സൌ തിരുവിതാംകൂര് സേനയേക്കാഠം വളരെ വലു 

തായിരുന്നു. കേശവപിള്ള ദിവാധായിരുന്നു തിരു 

വിതാം കൂര് സേനയെ നയിച്ചതു. ആഭ്യമായി ടി 
നെടു കോട്ടയുടെ പടക്കുകിഴക്കേ ഭാഗങ്ങറം പിടി 

അപ്പോം തിരുപിതാം കൂർ സൈസ്പ്യം ത്രുെസ 

സ്തൃത്തിന്െറ നേരെ അവരുടെ വന്തോക്കുകം നിറ 
യൊഴിച്ച. അപ്പ്യോഠം സുല്ത്താന്െറ സൈസ്ലത്തില് 

വല്ലാതെ കശപിശയട്ടോയി; ടിപ്പു തന്നെയും കിട 

ങ്ങില് വീണു കാലൊടിഞ്ഞു. അയാഠം ജിപനും കൊ 
ണ്ട് ഒരു പ്രകാരം രക്ഷപ്പെട്ട എന്നേയുള്ളൂ. സുല്ത്താ 
ന്െറ പല്ലക്കും വാളും മുദ്രയും മോതിരവുമെല്പാം തിരു 

വിതാം കൂര് പ്പു അധിീതത്തിലായി. 
ഇന്നും തി രവനന്തപൃരത്തു ത്യാ ഇവ 

യൊക്കെയും വിജയചിഹ് നമായി ആയലപ്പ്ുരത്തു ന 

പട്ടണപ്രദക്ഷിണം നടത്തിവരുന്നുണ്ടു. 

പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടും ടിപ്പു അടങ്ങിയില്ല അയാം 

രണ്ടാമതും തിരുവിതമംകൂര് ആക്രമണത്തിനു വന്നു. 

നെടു കോട്ട വെട്ടിനിരത്തുന്നതിനുള്ള ദൂഡ്ധനിശ്ചയത്തോ 

ടുകൂടിയാണ്” അയാം ഇത്തവണ തിരിച്ചതു”. അയാം 
കോട്ട ഭേദിച്ചു തെക്കോട്ടുതിരിച്ചു' ആലു പായിലെത്തി 
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മണപ്പുംത്തു് പാളയമടിച്ചു” വിശ മിക്കുകയായിരുന്നു. 
അതിനല്പ്പം മുകളില് കൃങ്കിക്കാര് ഒരണയിട്ട ധാരാ 
ളം വെളളം കെട്ടിനിവൃത്തിയിരുന്നു. കാശലക്കാരായ 

ചില തിരുവിതാംകൂര് ഭടന്മാർ രഹസ്ധൃത്തില് ഈ 
അണ െട്ടിമുഠിച്ചുവിട്ടു. അങ്ങനെയുണ്ടായ വെകൂളൂ 

പ്പ്യൊക്കത്തില് സുല്ത്താന്െറ ആയുധങ്ങളില് ഒരു 

വലിയഭാഗം ഒഴുകിപ്പ്പോകുകയും അസാപ്ലെം ഭടന്മാര് 

മരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. 

ഇതിനിടയില് ഇംഗ്ല്ലിഷ കാർ ധരമ്മരാജാവി 

ന്െറ താല്പ്പയ്യുമനുസരിച്ചു ടിപ്പചിന്െറതലസ്ഥായം. 

ആക്രമിച്ച, അപ്പ്യോഠം സ്വന്തരക്ഷയെ ഓര്ത്തു" ടിപ്പ 

തിതവിതാംകൂര് ആക്രമണം മപേക്ഷിച്ചു മൈസ്മരി 

ലേക്കു ഓടിപ്പോയി. 

യൃഭ്ധം അഖസായിച്ചപ്പ്യോം കി ദ ആക്രമിച്ചും 

കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കുന്നത്തുനാട്, ആലങ്ങാടു 

പറവുര് എന്നി മൂന്നു താലൃക്കുകളും തിരുഖവിതാം കൂരി 

.ലേക്കുതിരിയെ കിട്ടി. ഈ യുദ്ധം സംബന്ധി 

കേശവപിളള ദിചാന്ജി പ്രദര്ശിപ്പിച്ച സാമത്ല്ല 

മൂലം ബ്രിട്ടിഷ് ഗചണ്ടെന്റിന്" അദ്ദൃഹത്തോ$ 
വളരെ മതിപ്പണ്ടായി. അതിന്ൌ ഫലമായി അദ്ദേ 

ഹത്തിനു” €രാജാ” എന്നസ്ഥാനം അവര് കൊടുക്കുകഷും 

കു. 

6. സാമ്പത്തികചര?ഷ്ക്കാരങ്ങം. 

യൃദ്ധങ്ങഠം അവസായിച്ചതോടുകൂടി ധര്മ്മരാജാ 

വിന്െറ ശ്രദ്ധ, രാജ്യത്തിന്െറ ഐശ്വയ്യും വര്ഭ്ധി 
പ്യിക്കുന്നതിലേക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയും 
വിഴിഞ്ഞത്തും ഓരോ തുറമുഖങ്ങളുണ്ടാക്കി. കൂടാതെ 

കളച്ചലും പൃത്തുറയും ഉണ്ടായിരുന്നല പരിഷ്ക്കുരിക്കു 
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കയും ചെയ്തു. അന്നു കാടുപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു 

കടല്ത്തി രമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ. ഇപ്പം അതു തിരു 

പിതാ കൂര് പിഭാഗത്തിലെ ഏററവും വലിയ വ്യാപാര 

കേന്ദ്രമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്'. മലനാട്ടിലെ കു 

രുമുതൂകും, ചുക്കും, കൊപ്രായും ഏലവും മറവും ആവക 

ളം തോടുകളും വഴിയായി ഇഖിടെ കൊണ്ടുവന്നു, കപ്പ 

ല് കഡററി അയയ്ക്കുന്നു. വിഭേശത്തുനിന്നും സംസ്കൃത 

സാധനങ്ങളും, ഭക്്യസാധനങ്ങള്ും ഈച്ചഴി ഇറക്കുക 

യും ഒച്ചയ്യ്ുന്നു അതുമൂലം ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക 

സ്ഥിതി. ഇപ്പ്യോഠം പളുരെയധികം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടു”. 

വിദേശവാണാജ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വേ 

ണ്ടി, മൂന്നു കപ്പൂലുകഠം സര്ക്കാരില് നിന്നും തന്നെ പ 

ണികഴിപ്പി ക്കുകയുണ്ടാ യി. 

രാജ്യത്തിനു ളില് ഗതാഗതവും വ്യാപാരവും വ 

ര്ദ്ധിപ്പിക്കു്തതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവധി റോ 

ഡ്യകളും തോടുകളും വെട്ടിച്ചു. 

സാധാരണ ജാഞ്ങാംക്കു ചെയ്യാവുന്ന കുടില് 

വ്യവ സായങ്ങ0ം പോഷിപ്പ്യിക്കണ മെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോ 

ടുകടിം രാജനിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം, കേശവപിള്ള ദിചാന്, 

മധര തിരുനല്വേലിയില് നിന്നും സമത്ഥരായ നെ 

യിത്തുകാരെ പരുത്തി. അവരുടെ സന്താനത്ങാം ഇ 

പ്പ്ോഠം കോട്ടാററുള്ള ചാലിയക്കുടികളില് വസിക്കുന്നു. 

കച്ചവടത്തിനു പ്രോല്സാഹനം നല്കുന്നതിനു 

ല് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശരിയായതുക്കുത്തിലും ' തനിമയിലും 

. പൊന്വെള്ളി നാണഡഷ അറം അടപ്പിച്ചു നിതിസ്ലാഷയ 

ക്കോടതികഠം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 

കായല്ത്തിരങ്ങളില്, തരിശായി കിടന്ന ഭൂമിക 
ളില് തെങ്ങുകൃഷി പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ധര്മ്മരാ 

൮. യാപ്ുശ്രഭ്ധിക്കാതിരുനണ്ില്ല. .. _...... 
പുലി മ ക ക് ക് പാ റ് പം റ ക് 

പറി റി: 

ച് 

ഗം 
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“9. സഹോിത്ൃയപ്രോതസാഹനം 

കാത്തികതിരുനാഠം തമ്പുരാന് ചലിയ ഒരു വി 

ഭവനും, വിദ്വാന്മാരുടെ സംരക്ഷാകദ്മമായിരുന്നു. . അ 
ശോകം ആടടക്ഥെകളും തുളളല് കൃതികളും നിര്മ്മിച്ചു” 

ജനങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അവര്ക്കു” അറിവു വര് 
ഭ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മുണ്ണായിചായ്യരും കഞ്ചന് 

നമ്പ്യരേം തിരുമനസ്സിലെ ആശ്രിതന്മാരും സുഹൃത്തു 

ക്കളമായിരുന്നു. സംസ്കൃത പിദ്ധാനായ പരലിനോ 
സ് പാദ്ദി എന്ന പിദേശമിഷ്ഖുനഠിയില് യിന്നാണു് 
ധര്മ്മരാജാവു” ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയും ക്രിസ് തുമത സി 

ഭ്ധാന്തങ്ങളും അഭ്യസിച്ചത് നീതിബോധം കൊണ്ടും 
പ്രജാവാല് സല്യം കൊണ്ടും ഈ മഹാരാജാവു” ഇന്ഡ്യ 
യിലെ രാജാക്കന്മാരില് ഏററവും  ഉത്തമനാനൈന്നു” 
ഈ പാദ്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയി രിക്കുന്നു. 

“10 മതഭക്തി 

കാത്തികതിരുനാഠം മഹാരാജാവില് അനോകം 
സല് ഗുണങ്ങറം വിള ങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ 
ഒരു ഈശ്വരഭക്ത നായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതാചാരങ്ങളില് 

അദ്ദേഹം സ്ഥിര ശിഷ്ട പ്രദര്ശിപ്പ്ിച്ചിരുന്നു. മുറജപം 

ഭദ്രദീപം, ഹിരണ്യഗര്ഭം, തുലാപുരുഷദാധം മുതലാ 

യ വൃര്വിക നടപടികളെല്ലാം അദ്ദേഹം യഥാചിധി 
ആചരിച്ചുപോന്നിരുന്നു. നാട്ടിലുണ്ടായ ആപല് സ 

ന്ധികളിലെല്ലാം ക്ഷദ്ദേഹം യജ്ഞങ്ങളും തിത്ഥാടന 
വുംാടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദഹം വിപിധ മതസ്ഥരെ 

ആദരിക്കുകയും: അന്യ മതങ്ങറംഅഭ്യന്ധികകെയും ചെ 

ഷ്ക്്"രുന്നു. കത്തോലിക്കരുടെ മേരെ - അദ്ദേഹം പ്ര 

ഭ൪ശിപ്പ്ിച്ചിരുന്ന കാരുണ്ലത്തെ അഭി ന്ദിച്ചുകൊണ്ടു" 

റോമില് വാണിരുന്ന മാര്പ്പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തിന്ന്' സ്വ 
കം നി ന പി, 

തം കന രം ക്ക 
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ന്തം കൈപ്പുടയില് ഒരു പ്രശംസാലേഖയം അയച്ചു 

കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. 

11. ബ്രിട്ടിഷ,കാരുമായുള്ള ഉടമ്പടി (17599) 

സംഭവബഹുലമായ താരുമധസ്സ്റിലെ ജിീപിതം 

അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുന്പാണു” ഇം 

ഗ് മിഷ കമ്പനിയും തിരുവിതാംകൂവുമായുള്ള ശാശ്വത 

ഉടമ്പടിക്കു തിരുമേനി തുല്യംചാത്തിയതു?. ഈ ഉടന്പ 

ടി അനുസരിച്ചു പുഠമെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങ 

ളില് നിന്നും തിരുവിതാംകൂരിനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാ 

മെന്നു ബ്രട്ടിഷ,കാര ഭരമേററ. അതിലേക്കു മൂന്നു കു 

പ്യിണി ഖലിട്ടിഷ് പട്ടാളത്തെ തലസ്ഥാനത്തു താമ 

സിപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നു ബ്രട്ടീഷൃകാതം അതിന്െറ 

ചെലവു കമ്പനിക്കു കൊടുത്തു കൊള്ളാമെന്നു” ധര്മ്മ 

രാജാവും സമ്മതിച്ചു. ഇംഗ് ളീഷ് കാരല്ലാത്ത വിദേ 

ശീയരുമായി സഖ്യം ചെയുന്നതല്ലെന്നു വേറൊരു വ്യ 

ചസ്ഥയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്െറ നാ 

ട്ടിലും രാജവം ശത്തിലും വളരെക്കാലത്തേക്കു സമാധാ 
നവും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കി 

ക്കൊണ്ടാണ്? 1707-ല് ഈ മഹാരാജാവു നാടുയി 

ങ്ങിയതു”. 

ചോദ്യങ്ങഥം 

1, കാര്ത്തികതിരുനാഴം മഹാരാജാവിനെധര്മ്മരാജാ 
ഖെന്നു വ്മിക്കുന്നതിനു ചില കാരണങ്ങശ പഠ 

യുകം 

9, അദ്ദേഹം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങാ 
വിചരിക്കക 

3, കോഴിക്കോട്ടു സ്ഥമമൂതിരിയയം തിരുവിതാംക്രറു മായു 

ണ്ട; യിട്ടുള്ള. ബന്ധങ്ങള് വിചരിക്കുകം 



ആ, 

അദ്ധ്യായം 10. 

കൊച്ചീ ശക്തന് തൃമ്പരാന് 

(1789-1805) 
രാജ്യസ്ഥിതി ട [ 

ടിപ്യചിന്െറ പടയോട്ടക്കാലത്തു കൊച്ച്രീ രാജം 

ത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്' രാമവര്മ്മ എന്നുപേര? 

യി പ്രബലനായ ഒരു തമ്പുരാനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹ" 

1790_മുതല് 1808_ചരെ കൊച്ച്രീരാജ്യയം ഭരിച്ചു” 

അന്നുകൊച്ചീ രാജ്യത്തിന്െറ സ്ഥിതി വളരെ അപകട 

ത്തിലായിരുന്നു. ടിപ്പപിനെ ബ്രിട്ടിഷ്, കാര് 1792 ല് 

പധിക്കുകയും അയാഠാം പിടിച്ചുടക്കി യിരുന്ന വടക്കന് 

കേരളം മുഴുവനും കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

ബ്രിട്ടിഷ,കാരോടു”” എതിരിടുന്നതിനുള്ള ശക്തി 

കൊച്ചിക്ക്” ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെക്കാണെങ്കില് തി 

രുവിതാം കൂറിന്െറ ശക്തിയും പ്രതാപവും അടിക്കു 

ടി പര്ദ്ധി കൊണ്ടാണിരുന്നതു”. കൊച്ചി ഒ 

നനുകില് €്ലിട്ടിഷ്” മലയാളത്തിന്െറ ഭാഗമാകം, 

അല്ലെങ്കില് തിരുവിതാംകൂറില് ലയിക്കും അതായി 

രുന്നു. അപ്പ്യോഴത്തെ കൊച്ചിയുടെ സ്ഥിതി. ഈ 

ദുരഘടത്തില് നിന്നും കൊച്ചിയെ രക്ഷിച്ചതു” 

പ്രതാപവാനായ ഈ രാമവര്മ്മതമ്പുരാനായിരുന്നു. ആ 

കയാല് അദ്ദേഹത്തെ ശക്തന് തമ്പ്രാന് എന്നു ചരി 

തത്തില് പ്യൃവഹരിച്ചുവരുന്നു. റ 

ബാല്യം 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ബാല്യകാലത്തെപ്പുററി രസകു 

രമായ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് '. ഇദ്ദേഹം 17:10 

ചി മിലി 



ഉ 

കൊച്ചി ശക്തന് തമ്പുരാന് തിമ മനസ്സുകൊണ്ടു 
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മാണ്ടു” വെ മുളഠരപ്പുള്ളി കോവിലകത്തു ജനിച്ചു... ഈ 

ശിശുഖിന്െറ ജനനം ഒരു &,൪ദ്ദിനത്തിലായി ന്നു എ 
ന്ന കാരണത്താല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ അമ്മയ്ക്കു വളരെ 
ഖ്യ൩നണ്ടായി. അന്നുസ്ഥലത്തുവന്ന ഒരു യോഗി 

ഈ വിവരമറിഞ്ഞു”, കുറെ പുക്കഥം ജപിച്ച” രാജക 
മാര൭െറ പള്ളിമെത്തയുടെ അടിയില് വയഷ്ക്കുവാനായി' 

കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം. ശയരൃപരാക്രമങ്ങളോഴ കൂടി 

രാജ്യംഭരിക്കു മമന്നു'' അനുഗ്രഹിക്കുകയും” ചെയതു 
പോല്! എനിയ ഹന്ന തത്യഫം 

അടവു, തടവു”, ഓട്ടം. ചാട്ടം ആകാശപ്പുയറ൨ റ് പരി 

ചയൊളിപ്പു” ൭ വായുസ്തംഭഥം മുതലായ കായികാഭ്യാ 

സങ്ങളിലും, സകലപിധത്ത് ലുളള ആഡയധാഭ്യാസ 

ങ്ങളിലും കതീര ൨. വാരിയിലും സമര്ത്ഥനായി 

ത്തീര്ന്നു. പ്രകൃത്യാ വളരെ ധീരനും ശക്തനുമായിരു 

നനു അദ്ദേഹം. 1769-_ഠകാണ്ടു മുതല് അദ്ദേഹം രാജ്യ 

കായ്യുങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുകയും അന്നു നാടു വാണ്ടകൊ 

ണ്ടിരുന്ന പിരകേരളുപര്മ്മ മഹാരാജാവിനെ കായ്യുമാ 

മിസ് ചെയിതു കൊണ്ടിരുന്നു. 17 
മ ണ്ടു. സ്സ്” മാസത്തില് പിരകേരളപര്മ്മ മഹാരാ 
ജാവു' തീപ്പെട്ടഅവസരത്തില് ശക്തന് തമ്പുരാന്നേ 
രിട്ട രാജ്യഭാരം ഏറ൮. 

1] സൈനികപരിഷ്ക്കാരങ്ങാം. 

ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് നിന്നും രാജ്യത്തെ 

രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അഃദ്ദഹത്തിന്െറ പ്പ 
ധാനമായമുനകരുതല്, അതിനുധേണ്ടി അദ്ദേഹം തപ്പും. 
ണിത്തുറയും ത ശിവപേത്ര രും ഒരോ കോട്ടയും കിടങ്ങും 
പണിയിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊച്ചിയില് പലിയ ഒരു സൈ 
ന്ൃൃത്തെ ശേഖരിക്കുകയും, അതിനെ” നാലു 

സൈനസ്യാധി പന്മാരുടെ കീഴില് പരിശിലനം 
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നടത്തിക്കുകയും ചെയ് തൂ. ഇവയുടെ മൊത്തം മേല് 

നോട്ടത്തിനുചേണ്ടി വലിയകപ്പ്ിത്താന് എന്നപേരില് 

ഒരു ഉദ്ലയോഗസ്ഥനെയും നിയമിച്ചു. കുടല്ക്കള്ളന്മാരരെ 

ഒതുക്കുവാന് അദ്ദേഹം പ്രബലമായ ഒരു വാല സൈ 

സ്ലൃത്തെ രൂപപല്ക്കരിച്ചു. 

ഉ. നീതിന്യായപരിഷാക്കരേങ്ങം 

രാല്ലേത്തിെഠ നില വലിയ അപകടത്തിലായി 

രുന്നതു കൊണ്ടു” ഏററ൨,ം ചെറിയ അചൂടക്കമില്ലായ് മ . 

യ്ക്ൂപോലും ഗുരുതരമായ ശിക്ഷകഠം അദ്ദേഹം, കൊടു 

ത്തുവന്നു. പലപ്പോഴ്ചം അദ്ദേഹം രാത്രിയില് യൃദനാ 

യും, ജോകനായും, പട്ടാണിയായും, ലാഹ് റവ 

യൂം. ലാടനായും വേടയായും സ്രീയായ്യം വേഷംമാറി, 

പയഠമെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു . വിശ്വസ്തരായ ചില 

ആഴജകളെക്കൂടി അദ്ദേഹം സ്വന്തരക്ഷഷ്ണ്രായികൂട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുപോകകയും പതിവായിരുന്നു. എപ്പോഴും ആയുധം 

ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു 

ൂള. രാജ്യത്തില് എപിടെയെങ്കിലും അനീതി ൩൬൭ 

ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനായിരുന്നു ഈ സഞ്ചാര 

ഞ്ങറം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പലപ്പ്യോഴും അദ്ദേഹം അക്രമി 

കമ കണ്ടുപിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കുകയും സാധൃക്കളെ ധര് 

മ്മസങ്കടത്തില് നിന്നും വിസ് മയകരമായി രക്ഷിക്കുക 
യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്”. ചാരന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ക 
ണ്ണം ദൃതന്മാര് അദ്ദേഫത്തിഒന്ം നാവുമായിരുന്നു എ 
ന്നാണു” ചൊല്ല്. . 

8. ക്രൃരശിക്ഷകഠം 

രാജ്യഭരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി 

ധാരാളും പണം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനാവശ്യ 

യ പണം അദ്ദേഹം ധനികരായ കച്ചവടക്കാരില് 

7 



യ്യ ല്ല 

1 

നിന്നും ധാരാളും സ്വത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില് നിന്നും 
പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു. സര്ക്കാരിലേക്ക്” ക്രമപ്രകാരം 

വരേണ്ട ഭൂവ്്യം കൊടുക്കാന് മടികാണിച്ച ചില കച്ച 

പടക്കാരുടെ സ്വത്തുമുഴപന് അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടു 

ത്തതായി കാണുന്നു. കൈകൂളലിപാങ്ങിയിരുന്ന ഉദ്യോ 

ഗസ്ഥന്മരെ അദ്ദേഹം മുക്കാലിയില്കെട്ടി ചമ്മട്ടി 
കൊണ്ടു” അടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ വസ്ത്രൂവക്കഠം സ 

ര്ക്കാരിലേക്ക കണ്ടുകെട്ടുകയും പതിപായ രുന്നു. ഒരി 

ക്കല് മയ്യ്ാദകേടായി പ്രവര്ത്തിച്ച ഒരു കപ്പ്ിത്താന്മെ 
അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുമ്പുകുററരിയില് കെട്ടി തുണിച്യററി 

എണ്ണൂമഴിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചുപോല്. ആകപ്പാടെ ശ 
_കീതന് തമ്പുരാന് എന്ന പേരു കേട്ടാല് പേടിച്ചു പിറ 

ഷ്ല്രാത്ത ആളുകഠം അന്നു കൊച്മ്യിയില് ചുരുക്കമായി 

രുന്നു. 
4. സമ്പത്തികചരി ഷ്ക്കാരങ്ങാം 

കച്ചവടമാണ് രാജ്യത്തില് ശ്രേയസ്സുണ്ടാക്കുന്നതു" 
എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനു യല്ലബോദ്ധ്യമായി 
രുന്നു. അതിനുഖേണ്ടി അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും 

ചന്തകഠംസ്ഥാപിച്ചു. അവിടപിടെ പണ്ടകശാലകറഥം 

പണിയിച്ചു” കച്ചവടക്കാര്ക്കു പാടകജ്ക്ക കൊടുത്തു. അ 

പിടുത്തെ സ്വന്തം വകയായി ഒട്ടുപളുരെ കച്ചവടക 

പ്പുലുകഠം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചുവടത്തിന്െറയും 

ഗതാഗതത്തിന്െറയും അഭി ച്ചദ്ധിക്കായി പഴികഠംവെ 

ട്ടിക്കുക, പാലങ്ങ0ഥം പണിയിക്കുക, ഇപഖയെല്പാം അ 

ദ്ദേഹം ലോഭമില്ലാതെ ചെയ് തു. 

കഷ്ടി അഭിപ്പദ്ധിപ്പെ ടുത്തുന്നതിനുധേണ്ടിടത്തേദ 

കൂം അനങ്കളം ചിറകളും അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ച. പണം 

കട കൊഴുത്തു കേടുപിഴകഠം - 'നേഭക്കിക്കണ്ടു? നികതാി 
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പാട്ടത്മറം ഇളവു ചെയ്തും അദ്ദേഹം കര്ഷകരെ സഹാ 

യിച്ച്ിരുന്നു. 

6. ബ്രിട്ടറഷ,കാരുമായുളള ബന്ധം 

മൈസ്മൂരിന്െറ ആമ്രമണത്തില്ഠിന്നു രക് 

പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടികൊച്ചിരാജുയം ടിപ്പുപിന്െറ 

മേലധികാരത്തെ സ്വികരിച്ചിരുന്നതായി മുന്പു” 

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.. എന്നാല് ടിപ്പു രാജ്യം വിട്ട 

പോയ ഉടനെ 17091 ജനുവരിമാസത്തില് ശക്തന് 

' തമ്പുരാന് ബ്രിട്ടീഷകാരുമായി ഒരു സഹായസസന്ധി 

ചെയ്തു. ആ ഉടമ്പടിപ്രകാരം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ,കാ 

രുടെ മേല്ക്കോയ്മയെ സ്വികരിക്കുകയും ച, കൊല്ലം” 

തോ൨൮൦ ഒരുലക്ഷം രൂപാവിതം കപ്പം കൊടുത്തുകൊ 

 ഒളണമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു പകര 

മായി കൊച്ച്രീരാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളുടെ ആമ്രമണങ്ങ 

കില്നിന്നു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്നു" ബ്രിട്ടീഷ്കാര് സ 

മ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൂടാതെ ശത്രക്കഠം 

കീഴടക്കിയ കൊച്ചി രാജ്യപിഭാഗങ്ങഥം ബ്രിട്ടീഷ,കാ 

രുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തിരിച്ചെടക്കുന്നതിനും 

ശക്തന്തമ്പുരാന് പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. അങ്ങ 

നെ ആലങ്ങാടും പറൃരും തിരുവിതാംകൂറില് നിന്നു തി 

രിയെ കിട്ടുവാന് ശക്തന്തമ്പുരാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 

കിട്ടിയില്ല. പടക്കന്മലബാറഠിലുള്ള കവളപ്പാറ, തെന്മ 

ലപൃരംം വടമലപ്പറം എന്നി പ്രദേശങ്ങറഥം തനിക്കു 

കിട്ടേണ്ടതാണെന്നു” ശക്തന്തമ്പുര൯ ബ്രിട്ടിഷ,കാ 

വരുമായി പാദം നടത്തിയെങ്കിലും ഖ്ലിട്ടീഷ,കാർ അ 

തുവകവയ്ക്രാതെ ശരിയായ ഉടമസ്ഥനായ പാലക്കാട്ടു 

രാജാവിനാണു കൊടുത്തതു”. ഇക്കാലത്തു കൊടുത്ങ 

ലര് രാജാപു” കൊച്ചിക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു കൊള്ളാ 

മെന്നു സമ്മതിച്ചതിനാല് ആ പ്രദേശം മാത്രമേ കൊ 
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ച്ിയിലേക്കു കിട്ടിയുളള. ചേഠവവായ്' മണപ്പുറം അക്കാ 
ലത്തു കൊച്ചീക്കു പാട്ടമുണ്ടായിരുന്നതു് ലിടുത്തി ജി 
ട്ടീഷ് മലബാഠിനോടു ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര 
ണങ്ങളുാല് ശക്തന് തമ്പുരാന് ബ്രിട്ടിഷ് കാരോടു 
തിരെ രസ്മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ന 

ബ്രിട്ടിഷ,കഠ൪ കൊച്ചിക്കാട്ട പിടിച്ചത്. 

അങ്ങനെയിരിക്കെ 1 796_ല് ഡച്ചുകാരുടെ വക 
യായിരുന്ന കൊച്ചിക്കോട്ട ഇംഗ് ളീഷ,കാര് പിടിച്ചെ 
ടുത്തു. അതിനു കൊച്ച്രിരാജാവു വഴിപ്പെട്ടതല്പാതെ ഡ 

കാരക്കു യാതൊരു സഹായവും ചെയ്തുകൊടുത്തില്ല. 

1900ല് ക൪ണ്ണുല് മെക്കാളെ എന്ന ഇംഗ?" മീഷ്യകാ 
രനെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രട്ടീഷ്” റസിഡുണ്ടായി 

ാ ധിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തി 

൦. 

ന്െറ മേലന്വേഷണവുമുനണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ എഴുത്തുകത്തുകളില് ശഷ്തന് തമ്പുരാനെ വേണ്ട 
തുപോലെ ബഹമാനിച്ചിരുന്നില്ല. പോരെങ്കില് അ 
ദേഹത്തിന്െറ അതിരുകടന്ന അധികാരപ്രയോഗത്മഃ 
ഒെ മെക്കാളെ ടാപലപിക്കുകയും വിരോധിക്കുകയും 

ച്ചെയ്തിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ മുപ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ 

ഭരണശേഷം 1806 ത ശക് തന് തമ്പുരാന് നാടുനി 
ങ്ങുകയുണ്ടായി. തൃശ്ശിപപേരൂരില് ഇപ്പോഴും നടന്നു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൃരമഹോല്സവം ഏര്പ്പെടുത്തിയ 

തു” ഇദ്ദേഹമത്രേ. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തു? കൊച്ചീ 
രാജ്യം എല്ലാക്കായ്യുങ്ങളിലും വളരെയധികം അഭിപ്പ 
ഭ്ധി പ്രാപിച്ചു. കൊച്ചീരാജുയത്തിെറ അസ്ഥിപാരമുറ 
പ്പിച്ച ഈ രാമവര്മ്മ ശക്തന് തമ്പുരാന് വാസ്തവ 
ത്തില് കേരളുദേശത്തിന്െറ അഭിമാഅസ് തംഭങ്ങളില് 
ഒന്നാണു. 



ഷ് ക്കാരങ്ങഗ ചിവതിക്കുക. 
9, ആ പേരു് അമദ്ൃഹത്തി൯ േേജിച്ചയാടണന്നതു 

കാണിക്കുകം ്ം 

8 

ചോട്യങ്ങം ന റ 

1, ശക്തന് തമ്പുരാന് ഏരച്ചെടുത്തിയ ചിച്ച പ്ധരി 

ി അദ്ധ്യാഠം 11. | 

സ൩രദുഗ്യവതികളയ രണ്ട റാന്നിമാര് 

(1811 മുതല് 1889 പരെ) [ 
പ്രാരംഭം $ 

ധര്മ്മരാജാവി൭ന് . മരണം മുതല് 1811 പരെ 

യൂള്ള കാലഘട്ടം തിരുവിതാംകൂര് രാജ്യചരിത്രത്തിലെ 

ഇരുതുടഞ്ഞ ഒരു അദ്ധ്യായമാണ്. അക്കാലത്തു നാടുവാ 
ണിരു ന്ന ബാലരാമവര്മ്മ മഹാരാജാവു” മല്സവ പ്രി 

യനും., വന് ചെലവുകാരനും, രാജ്യം ഭരിപ്പാന് അപ്പാ 
പ്ല നുമായിരുന്നു. സ തനം ഖഞ്ചകന്മര് 
ക്കും ആയിരുന്നു അന്നു” ഉന്നതസ്ഥാനതങ്ങാം ലഭിച്ചതു്. 4 

രാജ്യത്തെ മുതചെടുപ്പു” തുലോം ചുരുങ്ങിവന്നു. പുതിയ 

ആദയ മാഗ്ഗുങ്ങഥം കണ്ടു പിടിക്കുവാന് തക്ക ബുഭ്ധി , 
ശക്തിഷും പ്രാപ്തിയൂം ഉള്ളവര് രാജ്യത്തില് ന്ത്യ.” ന 

ഒരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു വല്ലവരുമുണ്ടായിരുന്നാല് ത്ത ) [ 

ന്നെ അവര്ക്കു ത്യത്ത സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന് ല്ല. അ 
കാലത്തു ബ്രിട്ടീഷ ഗപണന്റിലേക്കു ചെല്ലേണ്ട  । 
കപ്പം, എട്ടുലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെ 4 

തം ഴം ചി 



തത്തന്ന ത്തതത്ത ത്തത്. ഞ്ഞ്തന്ത്ത ത്ത് ഷ്, 

ന 

പ സ യ്തത്ത്ം 

ടു ത്ത 

; 

[മി പ 

ഗല 

8$ റ 

സത്ര. കപ്പും മുടങ്ങിയ അവസരത്തില് മഹാരാജാവിനെ 

ജും. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഒളപായെയും ്ലിട്ടിഷ കാര് ശ 

ല്യപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതു മൂലം ബ്രിട്ടിഷ് ഗചര്ണ്ഞ 

ന്ലിനന്െറ നേരെ പലേലുത്തമ്വിദളപാ മല്സരിക്കുന്ന 

തിനും എതിര്ക്കുന്നതിനുമിടയ യി. ഈ എതരപ്പില് 

കൊച്ചിയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാലിയത്തച്ചനും സ 

ഹകരിച്ചിരുന്നു. ഇതു മൂത്തഃപ്പാഥം ബ്രിട്ടീഷ” പപള്ടാളും 

രാജ്യത്തില് പ്രപ്േശിക്കുന്നത നും എതിരര്പ്പ,കാരെ. അ 

തിയി ചമായ വിധത്തില് ശിക്ഷിക്ക ന്നതിനും ജടവ 

ന്നു. ഈ കറുകറുത്ത അദ്ധ്യായം അത്ഭങനെ പോകട്ടെ. 

1811 മുതല് 1898 പരെയുള്ളകാലത്തു” തിരുവി 

താംകൂര് രാജ്യത്തില് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതു? സഭാ 

ഗ്യവതികളായ രണ്ടു രാണ്ിമാരാണ്” അവര്ല് മൃത്ത 

റാണിയായ ഗാരി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ഭരണം തി 

കൊല്ലക്കാലത്തേക്കു മാത്രമേ ്റുഘാച്ചെളെ: ആ മഹ 

തി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണു രാജ്യഭാരം ആരം 

ഭിചുതു? അവര്ക്കു രാജ്യഭരണത്തില് യാതൊരു പരി 

ചയത്തിനും വഴിയു ണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവര്ക്കു 

ഭരണപിഷയത്തില് രണ്ടു മഹാനുഭാവന്മാരുടെ ൩ഹാ 

യ സഹകരണങ്ങറം ലഭിച്ചിരുന്നു. മഹാ പണ്ഡിത 

നും മഹ൦മനസ്്ക്കനുമായിരുന്ന ചങ്ങനാശേരി രാജ 

. രാജവര്മ്മ കോയിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു ആ മഹതിയുടെ 

ഭത്താവു”. അക്കാലത്തു ബ്രിട്ടീഷ്” റസിഡണടായിരുന്ന 

ല് മണ്ട്രോഷയം സഹോദരതുല്യം അവര്ക്കു രാ 

ജ്യ കാര്യത്ങളില് ഉപദേശം നല്കിയിരുന്നു. 

ബാലേരാമവര്മ്മ മഹാരാജാപിനെറ ഒുരഭരണം 

പാടേ സിക്കുകയും ആ സ്ഥാനത്തു കായ്യുക്ഷമവും ന 

പി ഗവുമായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുകയുംചെയ്യേണ്ട 

തു അത്യാവശ്യമാണെന്നു റാണിക്കു ബോദ്ധൂമായി.അ 
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തിനാല് റാണി പഴയ ഒളൂപായായിരുന്ന ഉമ്മിണി 

ത്തമ്വിയെ ഉഭ്യോഗത്തില് നിന്നു നിക്കം ചെയ്തു. അ 

ക്കാലത്തു ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ഭരണത്തെ തകിടം മഠി 
ക്കുവാന് പ്രബലമായ ചില ഗുൂഡശക്തികം പ്രപത്തി 

കൊണ്ടിരുന്നു, കക്ഷിവഴക്കുകളും അസൂയയും നട 
മാടിയൂമിരുന്നു. അതിനാല് ശക്തിയേറിയ ഒരു ഭരണ 

കൂടം രാജ്യത്തില് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമായി 
ത്തിര്ന്നു. ആകയാല് ബ്രിട്ടിഷ് രസിഡണ്ടിന്െറ ഉ 
ഭ്യോഗം വഹിച്ചിരുന്ന മണ്ട്രോ സായിപ്പ്” തന്നെ ദി 
വാന് പദപും സ്വികരിക്കേണ്ടിചന്നു. അക്കാലത്തു 
കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിലെ ദിചാന് പദവും അദ്ദേഹം 
തന്നെയാണ്” ഏററു ഠടത്തിയിരുന്നതു”. ഇതു കേവലം 
താല്ക്കാലികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നു ഏ 

ങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടക്കാല ഭരണം മൃലം തിരു 

വിതാംകൂറിലെയും കൊച്ച്ചിയിലെയും ഭരണകൂടം യൃ 

റോപ്പ്റിചെ പരിഷ്കൃത ഭരണകൂടങ്ങളോടു തുല്യമായി 
ത്തിരുകയുണ്ടായി. അതു സാക്ഷാല് ഭദക്ഷിണകേരളത്തി 
നു മൊത്തത്തില് വലുതായ ഒരു രേട്ടമായിരുന്നു . 

മണ്ദോ സായിപ്പ്ിന്െഠ ഭരണചരിഷാക്കാരങ്ങം 

1) ഇന്നത്തെ രീതിയില് താലൃക്കുകറം ഭരിക്കു 

വാന് തഫശില്ദാരന്മാരെ നിയമിച്ചു തുടങ്ങിയതു അ 
ദ്ദേഹമാണ്ുട്. മുമ്പു” ആ സ്ഥാനത്തു ഭരണം നടത്തിയി 

രുന്ന ഉല്യോഗസ്ഥന്െറ പേരു കായ്യുക്കാര് എന്നായിരു 
ന്നു. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കരം പിരിക്കുന്ന ചൃമതലയ്ക്കു 
പുറമെ നീതിന്യായം ഗഠടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതു 

മൂലം ജനഞ്ങര്ംക്കു്” അവരെ വലിയ ഭയമായിരുന്നു ആ 
ക്കാരണത്താല് യീതിയ്യായം ഠടത്തുന്ന ജോലി ആ ഉ 
ല്ലോഗസമന്മരോില് യിന്നു” അദ്ദേഹം എടുത്തുകളഞ്ഞു. 
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8) ഇങ്ങനെ മാററിയ നീതിസ്ലായവഖകപ്പ” ഭരി 

ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തിമിര ളൂരില് അഞ്ച, ജില്ലാ 
ക്കോടതികളം തിരുപനന്തപുരത്തു” ഒരപ്പപീല് കോടതി 
യും അദ്ദേഹം ടി ഹിന്ദക്കറാക്കും ക്രിസ്ത്യാ 

ഡികഠംക്കും മുസ്ലിത്ങാംക്കും അവരവരുടെ പ്രത്യേ 

ക നിയമങ്ങറ0ം അനുവദി ച്ചുകൊടുത്തു. 

3) രാജ്യത്തെ ചെലവു കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 
അദ്ദേഹം സൈഷയ്ൃത്തില് ഗണ്യമായ കുറവു വരുത്തി മു 
മ്പൂരാജ്യത്തില് സമാധാനം പാലിക്കുന്ന ജോലി സൈ 

നികവകപ്പിനുള്ളതായിരുന്നു. ആ ജോലി നിര്ലഖഹി 

ക്കന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോലീസിനെ നിയമി 

ക്കുകയുണ്ടായി. പോലീസ് സൈന്ലത്ഞെ പരിഷ് ക്ക 

രിക്കുകയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുതോടുകൂടിയാണു'” 

പട്ടാഒ ത്തെ ഇങ്ങനെ കുറവു ചെയ്തതു്. 

4) രാജ്ൃത്തെ മുതലെടുപ്പ് പര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി 

നു? ആയിരുന്നു മണ്ട്രോ സായിപ്പിന്െറ പിന്നത്തെ 
ശ്രമം. കരക്കുടിശ്ശികകഠം അദ്ദേഹം കര്ശനമായി 

പിരിച്ച. പിരിക്കുലാന് സാകയുമില്പാത്ത പല യിക 

തികം നിവൃത്തല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്യ്യാജച്ചരക്കു 

വ്യാപാരം തടയ്യന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിത്തി 

സ്ഥാനങ്ങളില് കാവല്പ്പൂരകഥം സ്ഥാപിച്ചു. 

പുകയില ഉപ്പ” ം കരുമുളക് ഈവക സാധനങ്ങ 

ക്കു സര്ക്കാര് കുത്തക ഏര്പ്പെടുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ 

മാര് സര്ക്കാര് പണം അപഹരിക്കുന്ന മുന്പതിദ്ധിനെ 

അദ്ദേഹം കര്ശനമായി തടഞ്ഞു.വലിയ മേലെഴുത്തുപി 

്ളഷയുടെയും ദിഖന്ജിയുടെയും കൈയൊപ്പു കൂടാതെ 

' യാതൊരു തുകയും ചെലവു ക്ട നല്; 

ശട്ടം കെട്ടി. 
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൭) ഭേഖസ്വം, ഭരണം സര്ക്കാര് ഏറെഴടഴുത്തു. 

അക്കാലത്തു തിരുവിതാം കൂമില് 348 വലിയ. ക്ഷേത്ര 
ങ്ങളും ആയിരത്തില് പരം ചെരിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും. ഉ 
ണ്ടായിരുന്നു. അവയ്ക്കു. നല്ല, ഭൂസ്വത്തും വരഖ,,., 
ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും. ക്ഷേത്ര കായ്യുങ്ങഥം ശരിയായി 

നടന്നിരുന്നില്ല. അതിനാല് മണ്ട്രോ ദേവസ്വം ഭര 

ണം സര്ക്കാരിലേക്ക് എടു ക്കുകയും ക്ഷേത്രകായ്യുങ്ങഥം 
സര്ക്കാരില് നിന്നു നടത്തുകയും ചെയ്തൂ. നാലു ലക്ഷ 

ത്തില്പരം തൂപായുടെ ആദായം ഇത്ഭനെ സ്൪ക്കാരി 
നു ലഭിച്ചു. 

6) അടിമക്കചുപടം നിവുത്തല്. ചെയ്തതാണ് 
മണ്െട്രോഡുമടെ ചേഠൊരു പരിഷ്ക്കാരം. ആ. കാലത്തു. 
പഠ൭യ൪, പുലയരം, ലേടന്മാ൪, ഉള്ളാടന്മാര് എന്നിപര്൪ . 

ധാനവാന്മാരുടെ അടിമകളായിരുന്ന .. കന്നുകാലികളെ 

പ്പ്രോൊലെ അവരെ വില്ക്കുകഡും വാങ്ങുകയും ചെയ്തുപോ 

ന്നു. ആ പതിപിനെ 1812 ചെ ഒരു തിരുവെഴുത്തു 
വിളംബരം മൂലം നിറുത്തലാക്കി. 

മൂന്നു വര്ഷത്തെ ദിവാന് ഭരണത്തിനു ശേഷം 
മണ്ഴ്രോ ആ ജോലിയില് നിന്നു വിരമിച്ചു. പിന്നിടു 

കുറേ കാലം കൂടി അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂര്_കൊച്ചി 

ലിട്ടിഷ്” റസിഡണ്ടായി ജോലി നോക്കിയിട്ട ണ്ടു. അ 
പ്പോഴാണു” ലക്ഷ്'മിഭായിയുടെ. സഹോദരിയായ ഗൌ 
ര। പാവ്വതിഭായിയുടെ ഭരണം നടന്നതു”. ആ മഹതി 
യുടെ ഭരണകാലത്തു രണ്ടു മഹാരാഷ്ട്ര ലൊഹ്മണരാ. 4 
ണു ദിവാന്ജി ഉദ്യോഗം ചഹിച്ചിരുന്നതു്. റസിഡ 
ണ്ടു മണ്ദോ അവരക്കു പല നിര്ദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തു 

സഹായിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തും പല നല്ല പരി. . 
ഷ്ക്കാരങ്ങാം നാട്ടില്, നടപ്പില് പന്നു. അവയില് പ്ര 
ധാനപ്പെട്ടചയെ താഴ്രച്ചേരക്മുന്നു. 
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ചി 

1) അദേദൃഹം ാട്ടിന്െ പച ഭാഗങ്ങളിലും 
പ്രാഥമിക പാശോലകഠം ഏരപ്പെടുത്തുകയും, എല്ലാ 
ജന്മങ്ങളുടെ ഇടയിലും എഴുത്തും വായനഡ്ം പ്രചരി പ്പി 

ക്കുക ചെയ്ക, ഇന്നു. തിരുവിതാംകൂര കൊച്ചരിരാ 

ജ്യങ്ങളാണു്' ഇന്ഡ്യയില് അക്ഷ രാഭ്യാസത്തില് മന്നി 
ട്ട ഡില്ക്കുഞത്ത്, അത്തിനു കാര ണെക്കാര് ഇതുപോലെഡു 
ള്ള കേരളത്തിലെ ഭരഞചകത്താക്കളത്രേ. 

2): ഉയര്ണ ജാതിക്കാര്ക്കു മാത്രമേ സ്വര്ണ്ണവും 
വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരനെ ത്മ അണിയാവു എ 

ന്നായിരുന്നു അന്നുവരെയുള്ള മാമൂല്. ഗാരി പാര്പ്പ, 
തിഭായി ഈ, മാമൃത ദ്ിര്ത്തലാക്കി. 

8) ഹിരമയ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഭികഠക്കു 
വേണ്ടി നാട്ടിലെ കിസ്സ് ത്യാനികാം മൊല്ല കത്തികൊ 
ടടക്കുക മുതലായ ഈഴിയേവവേലകറം. ച്ചെയുണമെന്നു അ 

ക്കാലംവരെ ഒരു ഡിബത്ധ നയുണ്ടായിരന്നു. ഇതും ഈ 

റാണിയുടെ കാലത്തു നിറുത്തല് ചെയ്തു. 

ഗാരി ലക്ഷിമിഭായിയും ഗാരി പാവ്വൃതിഭായി 
ലം തിരുവിതാംകൂര് ഭരിച്ചകാലത്താണ്മ. ഇംഗ് ഒണ്ടി 
ല് നിന്നു പ്പോട്ടസ്റ്റന്൨ മിഷ്്യനരിമാര് ഇന്ഡ്യ യില് 
പന്നതു”. മണ് ട്രോ സായിപ്പ്” അവരുടെ ഒരു മിത്ര ൨ 
മായിരുന്നു. ആകയാല് മിഷ്യനറിമാരുടെ പ്രപത്തന 
താക്ക വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങറം കൊട്ടക്ക 

ണമെന്നു മണ് ടോ സ്വയ പ്” ഈ മഹാഠാണ മാരോടു 
ശുപാര്ശ ചെയ്തു അക്യകാരം അവര്ക്കു മഹാറാ 
ണി ചില സൌ ജനൃൃത്ങം അനുവ കൊറടക്കുക 

യും ചെയ്തു അതിലൊന്നായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിക 
മെ, ഹിറ ക്ഷേത്രങ്ങക്കിലെ ഉ ഇ ഡവേചകളിത൨വ ന്നു 
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വിടുതല്ചെയ്തുതു”. പേറൊന്നു ഞായറാഴ്ച ഒരു 
പൊതു ഒഴിവുദിപസമായി പ്രഖ്യാപമഥം ചെയ്തു 
താണ്മ്. ഇക്കാലത്തു തെക്കന് തിരുവിതാംകൂറില് 

ലണ്ടന്മിഷ്യ്യന് എന്നും വടക്കന് തിരുവിതാംകൂറില് 
ചര്ച്ചുമിഷ്യ്യന് എന്നും രണ്ടു മ്രൈസ്തുവ സംഘക്കാര് 

വന്നു പ്രവത്തനം ആരംഭിച്ചു. അവര് താണഖര്ഗ്ലുക്കാ 

രുടെ ഇടയില് ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയയം നാ൯൩ഠ 

ജാതി മതക്കാരുടെയയം ഇടയില് ഇംഗ്ല്രീഷയവിദ്യാ 

, ഭ്യാസം പ്രചരിപ്പ്ിക്കുകയ,ം. ചെയ്തു അവരുടെ വകയാ 

യി നാഗര്കോഖിലില് ഒരു ലണ്ടന്മിഷ്യന് കോളജും 
കോട്ടയത്തു? ഒരു സി. എം. എസ്സ്. കോളജും പണി 
കഴിപ്പിക്കുന്നതിനു സര്ക്കാരില് നിന്നു തടിയ്യം 

പണവും ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതു കൂടാതെ 

ഠാഞ്ചിനാട്ടില് എല്. എം. എസ്. മിഷ്യ്യനറിമാര്ക്കു 

ധാരാളം സ്ഥലവു സി. എം. എസ്. കാക്കു കല്ലട 

യാഠററില് മണ് ഭട്രാത്തുരുത്തും സര്ക്കാരില് നിന്നും ദാ൯ 

മായി കൊടുക്കുകയയണ്ടായി 

1899__ല് ഗാരിലക്ഷ്മിഭായിത്തമ്പുരാട്ടിയുടെ 
മൃത്തപൃത്രനായ സ്വാതിതിരുനാ0ം രാജകമാരനു” 
പതിനാ൨൮ പയസ്സ്സു പൃത്തിയാകയാല് ഗാരി പാപ്വൃതി 

ഭായി രാജ്യഭാരം അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചു 



അദ്ധ്യായം 8. 

സ്വാതിതിരുനാര മുഹാരാജവു" 
കേരളകലാ സംരക്ഷകന് 
(1899മുതല് 1897 പരെ) 

1. ബാല്യകാലം, 

ചെറുപ്പത്തിലേ നാടുനീങ്ങിയ ഗാരിലക്ഷ്മീ 
ഭായിത്തമ്പു രാട്ടിയയടെ മൃത്തപൃത്രനായിരുന്നു സ്വാതി 

(ചോതി)തിരുനാഠം മഹാരാജാവു”. അദ്ദേഹത്തി 
൭ന്െറ അഛന് മഹാവിദ്ധാനും കവിയുമായിരുന്ന ചങ്ങ 

നാശേരി രാജരാജവമ്മ കോയിത്തമ്പയരാനായിരുന്നു . 

അദ്ദേഹത്തിന്െറയും., ഇളുയമ്മയായ പാവ്വതിഭായിയു 

ടെയും മേല്നോട്ടത്തിലാണ്ട്” സ്വാതിതിരുനാളിന്െറ 
ബാല്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിഞ്ഞു കൂടിയതു". 
പതിനാറാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാരോ 

ഹണം ചെയ്തു; അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിനു് ഇംഗ് ളി 

൨, സംസ്കൃതം. മലയാളം, തമിഴു് തെലങ്ക” 

ഹിന്മരസ്ഥാനിമുതലായ ഭാഷകമ്മൊക്കെ വശമായി 

രുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതം. സാഹിത്യം 
ചിത്ര മെഴുത്തു”, ആലയനിര്മ്മാണം, കൊത്തുപണി 
എന്നി കലാവില്യകളിലും അദ്ദേഹം വളരെ കുതുകവും 

വാസനയയം പ്രടര്ശിപ്പിച്ചു തൂടങ്ങി. അദ്ദേഹം വലിയ 

ഒരു ഈശ്വരഭക്തനുംകൂടി യിരുന്നു. 

8 ഭരണപരിഷാക്കാരങ്ങഠം. 
ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു കാണുടുന്നപല സ്ഥാപ 

ങ്ങളും ഈ മഹാരാജാവാണു': അവിടെസ്ഥാപിച്ചുതു്. 
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അദ്ദേഹം ഭരണമേല്ക്കുന്നതിരു. മുമ്പു” തിരുവി 
താംകൂറിലെ ഹജൂര് കച്ചേരിഡും പബ് ളിക്കു ആഫി 
സുകളം കൊല്ലത്തായിരുന്നു. സ്വാതിതിരുനാളാണു? 
അവയെ തിരുവനന്തപുര ത്തക്കു മാറരിയതു”. ഇംഗ് ളീ 
ക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 
1884---ല് ഇദ്ദേഹം ഒരു പജജിക്കൂടം തിരുവനന്തപു 
രത്തു സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പ്യോഠം തിരുവനന്തപുരത്തു കാണു 

ന്ന ചിവിധ കോളജുകളും സര്വകലാശാലയും ഇതീ 
ന്െറ വികാസമത്രേ. തിരുവനന്തപുരത്തു ഇപ്പ്യോഠം 
കാണെന്ന നക്ഷത്രബംഗ് ളാവു സ്ഥാപിച്ചതു” ജ്യോതി 
ശാസ്രൂജ്ഞനായ ഈ മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേ 

ഹം സ്ഥാപിച്ചു ധര്മ്മാശുപത്രിയത്രേ ഇന്നു നാം കാ 

ഞന്ന ജഠറാല് ഹോസ് പിററല്, സര്ക്കാര് വക അ 
ച്ചകൂടവും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ൩൪ക്കാര് മരാ 
മത്തുകാംക്കായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു ഭരണവകുപ്പാ 

ണാ” ഇന്നത്തെഎന്ജിയീയറിംഗ്" ഡിപ്പൂാര്ട്ടമെന്വ്. 

അദ്ദേഹം ന തിന്്രായ വകപ്പ്റിലും കാലോചിത 

മായ പരിഷ കകാരങ്ങ0ം ഏര്പ്പെടുത്തി. ജില്ല ക്കാട 
തികം ചുരുക്ക മായിരുന്നതിനാല് സിഖില് കേസുകറഥം 
വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹം മുന്സിഫു, 
കോടതികഠം ഏര്പ്പെടുത്തി അതുപോലെതന്നെ ബ്രി 

ട്ടിഷ് ഇന്ഡ്യയയിലെപ്പ്പോലെ ഇവിടെ നിയമങ്ങഥം 

എഴുതിയുണ്ടാക്കുകഷും ചെയ്തു. 

8. അദ്ദേഹത്തി ന്െറകലാവാസനയ 

ഇത്ര സമത്ഥനും പരിഷ് കൃതാശയനുമായ സ്വാ 
ത്തിരുന്ാഠം മഹാരാജാപും ബിട്ടിഷ് രന്ധിണ്ടുമായി 
കായൂുവപശാല് വിദരാധമുല്ഭപ്ിച്ചു. അതിനു കാരണം 

റസ ഡന്ടിന്െറ ആശ്രിതനായ കൃഷ് ണരായര്. എ 

./ 
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ന്ന ഒരാളെ ഏഷണിയായിരുന്നു. ൨സിഡണ്ടിന്െറ 
റിപ്പ്യോര്ട്ടുകളെ ആശ്രയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഗപണ്ടെന്വ 
തിീരുമാനങ്ങഥം ചെയ്തുതുടങ്ങിയല്പ്പോറം മഹാരാജാവി 

നു വലുതായ ഹൃുദയചേദനയുണ്ടായി. അതുമൃലം അദ്ദേ 

ഹം രാജ്യകായുങ്ങളില് അ ശഭ്ധഥാകകയും,, ഈശ്വര ര 

ജനാത്തിലും, വ്ൃതങ്ങാം അനുഷ്ണിക്കന്നതിലും ആസ മതി 

പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ് തവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ആത്മാര്ത്ഥമായ ഈശ്വരഭക്തി പ്രകാശിച്ച കാണുന്ന 

തു” അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം കീര്ത്തനങ്ങളി 
ലാണു”. 

സ്വാത് തിരുനാളിന്െറ സംസ്കൃത കീര്ത്തന 
ങ്ങളാണു” കേരളത്തി ചെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഇന്നും നാഗ 
സ്വരക്കാര് പായിക്കുന്നതു”. കേരളത്തിനു വെളിക്കുംഅ 
ദ്ദേഹം രചിച്ചു പരണ്ണുത്തളും കീര് ഞനങ്ങളും പട ച 

. രുന്നുണ്ടു”. തെലുജം സംഗിതചകൃവത്തിയായ ത്യാഗരാ 
ജ കവിയ്യം അദ്ദേഹവയം ആത്മാത്ഥ സ്നേഹിതന്മാരായിരു 

ന്നു. ഇരയിമ്മന് തമ്പിയും കിളിമാനൂര് വിദ്വാന് കോ 
യിത്തമയപുരാനും രാജസദസ്സിലെ രണ്ടു ഭാഷാ കവിക 

ളായിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ 

ഹോദരന്മാരെപ്പ്ോോലെ പരിഗണിച്ചും പ്രോല് സാഹി 

പ്പിച്ചും വന്നു. 

അദ്ദേഹം പണിയിച്ചിട്ടളള രംഗവിലാസം കൊ 
ട്രാരം ആലയനിമ്മാണത്തില് അദദ്ൂഹത്തിനുള്ള വാസ 
ന്യ തെളിചാണു" അദ്ദഹം കലാഭംഗിയുള്ള അനേകം 
കൊത്തുപണികാം ചെയ്യിച്ചിട്ടണ്ട്' വളരെ വിശി 
ഷടമായ ഒരു സ്വര്൪ണ്ണുരഥവും ഒരു ദന്തരഥവും ഇദ്ദേ 
ഹം പണിയിച്ചു. ഇതില് ഭന്തരഥം ലണ്ടന് പട്ടണ 

ത്തില് ജടന്ന ഒരു പ്രദര്ശയത്തിനു'' അയച്ചുകൊടുക്കുക 
യുണ്ടായി. അര്കരുടെ പ്രശംസകഠംക്കു പാത്രമായ 



ഉടു 

ഈ രഥം പിന്നിട്ട ഇഗേ ളേ ണ്ടിലെ റാണിക്കു? സമ്മാ 

രിക്കപ്പെട്ട. 

അദ്ദേഹം ഹൈദരബാദില് നിന്നും ചില ഫയല് 

പാന്മാരെ വരുത്തി ഗുസ്തിപ്രദര്ശനങ്ങഥം യടത്തിച്ചുവ 
ന്നു. ഞാണിന്മേല് കളി, ജാലവിദ്യ ഇവയില് സമ 
ത്ഥന്മാരേയും അദ്ദേഹം രാജധാനിയില് വരുത്തി താമ 
സിപ്പിച്ചുവന്നു. 

ഇദ്ദേഹം, സംഗി മം സാഹിത്യം നാല്ലഖിദ്യ, 

ശില്പപിദ്യ മുതലാലവയിലെല്ലാം അത്യന്തം സമത്വ 
നും ഭരണകുശലനും സ്വതന്ത്രബുഭ്ധിയും ആയിരുന്നു. 
ഈ മഹാരാജാഖിന്െറ സ് മരണയെ നിലനിത്തുന്നതി 
നുവേണ്ടി ഇഭപ്പാഴത്തെ രാജപ്രമുഖന് തിരുമേനി ത 
ലസ്ഥാനനഗരിയില് ഒരുസംഗീത വില്ലാലയം സ്ഥാ 

പിച്ചു നടത്തിവരുന്നുണ്ടു”. 

അ ദ്ധ്യായും 1 9. റ 

പ്രശസ്തരായ രണ്ടു മലയാളി ദിവാന്ജികാര് 

കൊച്ചിയിലെ ശങ്കരവാതുരും ശങ്കണ്ണിമേനോനും 

19_ഠംനഠറാണ്ടിലെ കൊച്ച്രിരാജ്യചരിത്രത്തില് 
തങ്കലപികളു' അ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടു ഭരണകത്താ 

ക്ക രാണ ദിചാന്മാരായ ശങ്കരവായ്യൂരും ശങ്കണ്ണ്ണിമേ 

നോനും. അവരുടെ ഭരണമാഹാത്മ്ൃത്തെപ്പരരി ശരി 

യായി ഗ്രഹിക്കണമെങ്കില് അവരുടെ ഭരണം തുടങ്ങു 

ന്ന അവസരഭത്അപ്പുരറി ചിലതെല്ലാം അറിഷേണ്ട 
ി 

തണ്ടു. 

മി ആളം 
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ശക് തന്. തമ്പൂരാന്െറ അവകാശികളായകൊച്ചി 
ത്തമ്പുരാക്കന്മാര് തുലോം അശക് തരായിരുന്നു. ആകയാ 
ല് രാജ്യത്തില് അക്രമപ്രപ്ൃത്തികഠം നടമാടി. ലേലുത്ത 
മ്വിയുടെ കര്ലത്തുണ്ടായ രാജ്യകലഹത്തിന്െറ ശല്യം 
കൊച്ചിയിജ്്ക്കം ്യ്യാപിച്ചരിരുന്നു. ആകയാല് ബ്രി 
ട്ടീഷ് ഗവണ്ടെന്റിന്െറ ആജ്ഞപ്രകാരം റസിഡണ്ടാ 
യിരുന്ന മണ്ട്രോ സായ്പു” 1819-ല് ദിപാനായി 
രാജ്യഭാരം നേരിട്ടു കയ്യേ നടത്തിവന്നു . അക്കാലത്തു 
അദ്ദേഹം തന്നെയായി രുന്നല്ലോ തിരുവിതാംകൂറിലെ 
ബുംദിവാന്. രണ്ടുരാജ്യങ്ങളിലെഷുംസ്ഥിതിഗതികറം 

ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു മിക്കഖാ 

൮൦ ഒരേഖിധത്തില് അദ്ദേഹം ഭരണംനടത്തി. അദ്ദേ 

ഹം കൊള്ളക്കാരെയും കൂട്ടായ് മക്കവര്ച്ചക്കാരെയുാ ക 

ങ്ദുപിടിച്ചു കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു. രാജയരക്ഷഷ്ക്കുപേ 

ണ്ടി പോലിസ് സൈന്യത്തെ പരിഷ്ക്കരിച്ചു. പല 
ഭരണവകപ്പുകളും പാശ്ചാത്യരിീതിയില് പരിഷഷ്ക്കരി 

പള്ളിക്കൂടങ്ങാം സ്ഥാപിക്കുകഷും വിദ്യാഭ്യാസം 

പ്രചരിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. മുതലെടുപ്പ അഞ്ചയ,ലക്ഷത്തി 

ല്നിന്നും ഏഴരലക്ഷമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. കുപ്പത്തി 

൩൪൪ തുകരണ്ടുലക്ഷമായി കുറവുചെയ്യിച്ചു ക്രിസ് സ്യാ 

നിക യൃദന്മാര്, കൊങ്ങിണികം ഇവരുടെ ഭര 

ണം മുന്പും ിട്ടിഷ കോയ്മയിലിരുന്നതു”, കൊച്ചി 

അധികാരത്തിലക്കു മാറിയതു" മണ്ട്രോയുടെ ശുപാ 

ര്ശപ്രകാരമാണ്”. കഴപ്പുങ്ങളെല്ലപാം തീന്നു രാജ്ഭര 
ണം നജ നിലയിലെത്തിയപ്പ്യോഠം മണ്ട്രോ, ദിപാന് 
പദം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം 22 സം 

വല്സരങ്ങാം കഴിഞ്ഞാണു” ശങ്കരവഖായ്യൂര് ദഭവാന്പദ 

മേററതു”. ശങ്കരവായ്യുരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്െറ മൂത്ത 

പുത്രനെയും ഭരണത്തിന്െറ വിജയം അടങ്ങിയിരി 
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ക്കുന്നതു", അവര് കര്ണ്ണ്ൂല് മണ്രടായുടെ “അടിസ്ഥാന 
ത്തില് ഭരണം തുടര്ന്നതിലാണ്ട്. 

_ കിം ര. 
കു 

ദിവാന് രമരരവാര്യര് 

(18401566) 

ശങ്കരവായ്യര് തൃശ്ശിവദപതരുരിനടുത്തുജ ഒരു ഭരി 
ദ്കടുംബത്തിലാണു ജനിച്ചതു്. പതിനേഴാമത്തെ വ 
യസ്സ്സറില് അദ്ദഹം കൊച്ചിന് സവ്വിസില് പ്രചേശി 

(80 കൊല്ലത്തെ പരിചയം സിദ്ധിചചുശേഷമാണ്ട്” 
അദ്ദേഹം ദിവാനായി യിയമിക്കപ്പെട്ടതള്. ഇദദൃഹത്തെ 
പ്പോലെ €സത്ചനിഷ്ഠനും ബുഭ്ധിമാനും അനന്പധോ 

നനും കായ്യയു ജ്ഞ നുമായിട്ടു"കുരേപ്പരെ യൂം ഒരു മത്തിയയ 

ണ്ടായിട്ട ല്ല?” എന്നു” അക്കാലത്തെ റസിഡണ്ടായിരു 
ന്ന ജനാല് കല്ലന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്'. അദ്ദേഹം 
1840 മുതല് 1856 പരെ കൊച്ചി ദിവാനായി ഭര 
ണം നടത്തി. 

അദ്ദേഹം നാടപ്പ്യിചാക്കിയ പരിഷ്മ്ക്കാരങ്ങകെ 
താഴ്കെചചേര്ക്കുന്നു :--- 

2. മതലെടുപ്പം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു 

അദ്ദേഹം ഭരണമേറഠപ്പ്യോഴേക്കും മണ്ട്രോ വരു 
ത്തിയിരുന്ന കൂടുതല് പവ ജമാനങ്ങാംക്കു തൂനലാം ഭംഗം 

പന്നിരുന്നു. ഖജനാവില് ഒരിക്കലും പണം കെട്ടിവ 
യ് പ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു കൊണ്ട്” ഉദ്യ്യോഗസ്ഥന്മാര്ക്കു 

വേണ്ട ശമ്പജം ക്രമപ്രകാരം കൊടുക്കുവാന് പോലും 
സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. ആകയാല് മുതലെടുപ്പു വര്ത്ഥി 

ം [ 

ല്ല ചുള്ളി ആ്ന്ത്ത നിങ 

ല് പ. ഇ 
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പ്പിക്കുന്നതിനും അനാവശ്യ ച്ചെലവുകാം ചുരുക്കുന്നതി 
൯൦ അദ്ദേഹം തന്െറ സകല കഴിപുകളും വിനിയോ 
ഥിച്ച. അതിന്െറ ഫലമായി സകല ചെലവുകളും 
കഴിച്ചു” 11 ലക്ഷം രുപാ കെട്ടിയിരിപ്പുണ്ടാക്കു 
പാന് അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. 

9, മരാമത്തുവേലകഠം നടത്തി. 

റ അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തിനു മുന്പു? വഴിയാ 
ത്രയ്യ്യപേണ്ട യാതൊരു സൌകര്യ വുമില്ലായിരുന്നു. അ 
തിനാല് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിചെങ്ങും നല്ല നിരത്തുവഴി 
കളും പ ഠലങ്ങളും പണിയിച്ചു. കൊച്ചരിയില്ഇപ്പ്യോ 
ഴുള്ളമിക്ക നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും മുസ്സ്ാവരി ബം 
വൃകളും പണിയിച്ചതു” ശങ്കരവാര്യരാണു” കൃഷിയു 
ടെ ആവശ്യൃത്തിലേക്കായി അനേകം തോടുകളും ചിറ 
കളും കത്തിച്ചു ഇവ മൂലം കൃഷിക്കും കച്ചപടത്തിനും 
ഗതാഗതത്തിനും വകളൂരെ അഭിപ്പഭ്ധി ഉണ്ടായി. 

8. ഇതു കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തെ 
ഉദ്ദേശിച്ച” അദ്ദേഹം അനേകം ചുങ്കങ്ങറം നിവ്വത്തുക 
യും, വുകയിലയുടെയും ഉപ്പിന്െറയും വില വളരെ 
കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

4. അടിമക്കച്ചവടം നിവത്തിയതു” 
അന്നു നിലവ് ലിരുന്ന അടിമക്കച്ുവടത്തെ 

1564-ല് അദ്ദേഹം നിവൃത്തല് ചെയ്തു. ഇതിനെ റഫ 
ലമായി കൊച്ചിയിലെ 88,000 അടിമകഠംക്കു സ്വാ. 
നന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. 

$. മറവപരിഷ്ക്കാരങ്ങാം 
ഇതു കൂടാതെ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തു? ഒരു ഇം 

ഗ് ളീഷ് പള്ളിക്കൂടം ഏരപ്പെടുത്തുകയും, അതു കൂട 
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ക്കൂടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യവന്നു. അതാണു് 
ഇപ്പ്യോഴത്തെ മഹാരാജാസ്" കോളജായി പരിണമി 
ച്ചിട്ടുള്ളതു”. ഇതു കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇന്ന്” എറണാ 
കുളത്തു” പ്രശസ്തമായി ഠടന്നുവരുന്ന ധര്മ്മാസ്പ 
ത്രി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യു. 

അദ്ദേഹത്തിനെ കാലത്തു” കൊച്ചിയില് രാജ്യ 
ഭാരം നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാർക്കും ഇ 

ദ്ദേഹത്തോടു വളരെ വിശ്വാസവും സ്നേഹബഹുമാന. 

ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോചെതന്നെയായിരല്ന്നു 

ബ്രിട്ടിഷ് മേല്ക്കോയ്മയുടെയും സ്ഥിതി ആകയാല് 
18660 മാണ്ടില് ശങ്കരവാദ്യർ ദിപാന്ജി മരണം 
പ്രാപിച്ചപ്പ്യോഠം രാജ്ത്തിലാകപ്പാടെ പലുതായ ഖേദ 

പ്രകടൌനങ്ങളുണ്ടായി. 

ദിവാന് ശദ്കണ്ണമേനോന് 

(0880-89) 
ദിപാന് ശങ്കരവായ്ുരുടെ നിര്യാണ ശേഷം 

ചിണ്ടും കൊച്ചിരാജ്യഭരണം അത്ര തൃഹ്ലികരമല്ലാതെയാ 

ണ നാടക്കുചാനിടയായതു?. അദ്ദേഹ ത്തെത്തുടര്ന്നു ദി. 

വാന്പദത്തില് വന്നതു” വെങ്കിട്ടരായര് എന്നൊരു മ 

ഹാരാഷിട്രബ്ബാഹ്മണന് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 
1980-ല് ദിചാന് പടത്തില് നിന്നും പിരിഞ്ഞു. അ 

പ്പ്രോഠം ശങ്കരവാര്യേര് ദിപാന്ജിയുടെ മൃത്ത പൃത്രനഠ 

! യ തോട്ടയ്ക്കാട്ടു ശങ്കണ്ണിമേനോനെ കൊച്ചി ദിപാന്ജി 
യായി ന്ത. 

കൊച്ച്രിയില് ദിവാന് ജിയായി വരുന്നതിനു മന് 

പില് അദ്ദേഹത്തിരു ബലിട്ടീഷ് സര്പിസില് യല്ല ത 
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ക്കെവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1860 മുതല് 

1879 പരെ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെ ദിപാനായി ക 

ഴിഞ്ഞകൂടി. ഇത്ര വളരെക്കാലം കൊച്ചിയില് ദിപാ 

നായിട്ടിരുന്ന മററാളകളില്പത്രേ. 

ആഭ്യത്തെ നാലു കൊല്ലത്തേക്കു മഹാരാജാവിനു 

അദ്ദേഹത്തോടു നല്ല, ത, ഘിയില്ലാായിരുന്നു. കൊട്ടാരം 

സര്പാധികായ്യുക്കാരായിരുന്ന പരമേശ്വരപട്ടര് എ 

ന്നൊരാജുടെ മത്സരം കൊണ്ടാണ്” ഇങ്ങനെ സംഭവി 

ക്കലാനിടയായതു?. പക്ഷേ 1864-ല് അന്നത്തെ 

രാജാവു തീപ്പെട്ടതോടുകൂടി, രാജ്യഭാരം ക്യ രാമ 

പര്മ്മതമ്പുരാന് ദിചാന്ജിയെ പൃര്ണ്ണുമായി പലിശ്വ 

: സിക്കുകയും ഭരണാകാരം മുഴുചന് അദ്ദേഹത്തിനു വിട്ടു 

കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 

അനന്തരം, ശങ്കണ്ണിമേനോന് ദിപാന്ജി ചെയ്തു 

 പരിഷ്ത്ക്കാരങ്ങമെ ഇത്ങനെ സംഗ്രഹി ഓം. 

1. നീതിന്യായപരിഷ് ക്കാരം. 

അദ്ദഹം താല്യൃക്കുതോവം മുന്സിഫ് കോടതി 

കാ സ്ഥാപിക്കയും., നല്പ യോഗ്യതയും പ്രാഫ്ിയും ഉ 

ളള അഭിഭാഷകന്മാരെ മുന്സിപ്പുന്മാരായി നിയമിക്കു 

കയും ചെയ്തു. കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെ മാന്യമായി ജീവി 
ക്കത്തക്ക ശമ്ചളുവും അവര്ക്കു കൊടുത്തുപന്നു. 

8 മരാമത്തുവകപ്പ” 

അദ്ദേഹം രാജ്യത്തില് ആദ്യമായി ഒജ മരാമത്തു 

ചകപ്പോേര്പ്പെടുത്തുകയും അതിന്െറ തലവനായി 

ഒരു യൂറോപ്പുനെ വരുത്തുകയും ചെയ്തും അദ്ദേഹം 

അനപധി റോഡ്രകളും തോടുകളും പാലങ്ങളും കെട്ടി 

ടങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ചു. ചെവുവണ്ണൂര് പാലവും എറ 
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ണാകുളും ഹജൂര് കച്ചേരിയും മഹാരാജസ് കോളജും 
അദ്ദേഹ ഞിനെറ കാലത്തു പണിയിച്ചതാണു”. രാജ്യ 
ത്തില് തീവണ്ടി നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം വളരെ 

ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം റോഡ്രകറം കല്ലിട്ടറപ്പ്ിക്കുകയും 

ചിററൃര് താലൃക്കില് അണകം കെട്ടിക്കുകയും കടല് . 
ചെള്ളം അടിച്ച കയറാതിരിക്കുലാന് വയിപി൯ ദ്വീ' 
പില് ചിറയിട്ടറപ്പ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. 

8. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി. 

ഇദ്ദേഹം രാജ്യത്തില് പല വാിദ്യാലയങ്ങം പണി! 
യിച്ചതു കൂടാതെ മഹാരാജാസ് കോളജ് ഭരണത്തിനു 
എ. എഫ്”. സിലി എന്നു പേരായ ഒരു യൃറോഡ്യനെ 
പ്രിന്സിപ്പലായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 

4. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തു” രാജ്യത്തിലെ 
മുതലെടുപ്പ്” 95 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. ഭൃനികതി 
അല്പമായി കൂട്ടുകയും, കാപ്പികൃഷിക്ക്” കാടകം പ 
തിച്ചുകൊടുക്കുയും, കോര്ട്ടുഫിസു പര്ഭ്ധിപ്പ്ിക്കുകയും 

ചെയ് തതുമൃലമാണ്' മുതലെടുപ്പും വര്ഭ്ധിച്ചതു്. 
1860-ല് കൊച്ചിയുടെ മുതലെടുപ്പ്” 0 ലക്ഷമാക്കി 
യതു ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണസാമരതുവ്യം മൂലമാണ്. 

6 എറണാകുളത്തെ ധര്മ്മാസ് പത്രിയും സര് 
ക്കാര് അച്ചുടിശാലയും അദ്ദേഹം യഥാവിധി പരി 
ഷ്വക്കരിക്കയുണ്ടായി, 

6. ഗോപചസൂരിപ്രദയാഗം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തില് 
പൃര്പാധികം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും തൃശ്ശിപപേംരും മ 
റവുസ്ഥലങ്ങളിലൂും ധര്മ്മാസ്പത്രികഠം സ്ഥാപിക്കുക 
യും ചെയ്തു. 4 

പത്തൊന്പതു കൊല്ലത്തെ പ്രശസ്തമായ ഭര 
ണത്തിനുശേഷം ശംകണ്ണിമേന്ോന് ഭിവാനുഭ്യോഗ 
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ത്തില് നിന്നും വിരമിച്ച. അദ്ദേഹത്തിന്െറ രാജ്യ 
സേവനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചകൊണ്ടു”, ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവ 
ത്തി അദ്ദേഹത്തിനു സി. എസ്. ഐ. എന്ന ബിരു 

ല് കല്പ്പ്യിച്ചുകൊടുത്തതു്' പ്രത്യേകം പ്രസ്താപ്യമാ 
ണ്ട്. 

ശങ്കരവാര്യരും, ശജ്ംണിമേനവനും കേരളിയരു 
ടെ ഭരണസാമര്ത്ലുത്തിനു”_ സാക്യ്യം വഹിക്കുന്നര 
ണ്ടു ദിവാന്ജിമാരാണു”. 7, അചരുടെ മാഹാത്മ്യം അട 
്ബിയിരിക്കുന്നതു കര്ണ്ണൂല് മണ്ട്രോ നാട്ടില് സ്ഥാപി 
ച്ച പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടത്തെ അഭംഗമായി പര് പാലി 

ക്കുകയും മകടം ചാര്ത്തുകയും ചെയ്തുതിലാണ്, 

അദ്ധ്യായം 14 

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാഠം ബാലരാമവര്മ്മ 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു" 

നമ്മടെ രാജപ്പമുഖന് 

ഇപ്പ്പോഠം തിരുവിതാംകൂര് കൊച്ചി രാജ്ലുങ്ങളടെ 

രാജപ്രമുഖനായിരിക്കുന്ന ശ്രീചിത്തിരതിരനാഠം ബാ 

ലരാമവരമ്മ മഹാരാജാവു നേരിട്ട രാജ്യഭാരം കൈയേ 

തു” 1931 -_ഠമാണടിലാണു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭര 
ണാരംഭപും സ്വാതിതിരുനാഠം മഹാരാജാവിനെ 

യാടുനിങ്ങലൂം തമ്മില് എണ്പത്തിയഞ്ച,കൊല്പത്തെ 
അന്തരമുണ്ടു. ഈ കാലഘട്ടത്തില് തിരുവിതാംകൂര 

രാജസിംഹാസനത്തില് ഉത്രം തിരുനാറം, ആയല്യ്യം 
(൭ 



തിരുനാഠം വിശാഖംതിരുനാഠം, ശ്രീമൃലംതിരുനാ0ം 
എന്നീ മഹരരോജാക്കന്മാര പ്പാണിട്ടുണ്ടു്. അവ്വരെല്ലാവ 

രും തന്നെ രാജഭരണത്തില് പളുരെ മികച്ചു നിന്ന 
രായിരുന്നു തെക്കന് കേരളം ഇന്നു "ഇന്ഡ്യമഹാരാജ്യ 
ത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു” ഇങ്ങനെ 
യുള്ള. മഹാരാജാക്കന്മാര് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂ 

റിലും ഒരേകാലത്തു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതുകൊ 

ണ്ടാണ്”. 
ഉ, രീജന്സിഭരണം (19941082) 

ശ്മിചിത്തിരതിരുനാഠം സിംഹാസനത്തില് ആ 
രോഹണം ചെയ്യതു” 1094 -_ഠമാണ്ടാണു”. അപ്പ്യോഠം 
അദ്ദേഹത്തിനു 12 വയസ്സൂമാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായി രുന്നു 
ളള. ആകയാല് അടുത ഏഴു കൊല്ലത്തേക്കു രാജ്യഭാ 

രം നടത്തിയതു” റീജന്൨ മഹാറാണി എന്നറിയ൭ 
ടുന്ന ശ്രി സേതു ലക്ഷ് മിഭായി തമ്മുരാട്ടിയായിരുന്നു. 
ഈ മഹാറാണിയുടെ ഭരണകാലത്തില് പുരോഗമന 

പരമായ പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങഥം ആരംഭിച്ചു. ഈവക 
കാര്യങ്ങളില് മഹാറാണിയുടെ വലത്തുകൈയായി 
പ്രപര്ത്തിച്ുതു”മി. എം. ഇ. വാട്സ് എന്ന ആംഗ്ലോ 
ഇന്ഡ്യന് ദിപാനായിരുന്നു. കര്ണ്ണല് മണ്ട്രോ കഴി 

ഞ്ഞശേഷം ഇദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂര് 

ഭരിച്ചു അഹിന്ദ്യവായ ഒരു ദിവാന്. 
ദേഖികളതും സമീപിച്ചു”. പളുളിചാസല് എന്ന 

സ്ഥലത്തു” ഒരു ഖയ്ധിച്ച മവെള്ളച്ചട്ടേമുണ്ടാക്കിം അവി 
ടെയിന്നും വിദ്യഛക്തി സംഭരിച്ച്; രാജ്യത്തിന്െറ 
വിപിധഭാഗങ്ങളിലേക്കയച്ചു . ദീപം തളിക 

ലം ള്ള നടത്തുകയും ചെയ്യാമെന്നു മിസ്്ര വാട്ട്? 

സ് തീരുമാനിച്ച. തിരുവനന്തപുരത്തു മഴല്വഴി ശു 

ഭ്ധജലം വിതരണം ചെയ് തുടങ്ങിയതും ഇദ്ദേഹത്തി 
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൭൯൨ കാലത്താണു ഖിദ്യാലയങ്ങളില് സ്ക്കരട്ട” 

പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും, തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ത്രി 
കഠംക്കുപേണ്ടി ഒരു ഒന്നാംഗ്രേഡ് കോളജ് സ്ഥാപി 
ച്ചതും, റിജന്സികാലത്തത്രേ. കൂടാതെ റീജന്സി ഭര 
ണത്തില് സ്ര്ര്രികഠംക്കു നിയമസഭയില് പ്രവേശം 

ലഭിക്കുകഷും., അവര്ക്കു സര്ക്കാർ സര്വിസില് ഉയന്ന 

ഉദ്യോഗങ്ങഥം ലഭിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.  ക്ഷേത്രങ്ങ 

ഒിലെ മൃഗബലിയും ലേറെ ചില പഴയ അനാചാര 
ളം അക്കാലത്തു നിവത്തലാക്കുകയുണ്ടായി. 

. . 8. നേരിട്ടുള്ള ഭരണം 

1903. പാമാണ്ടില് ശ്രീചിത്തിരതിരുനാഠം തിരു 
മനസ്സുകൊണ്ടു ' നേരിട്ടു ഭരണമാരംഭിച്ചു. തിരുമന 

ഡ്ഡ്രിലെ ഭരണം പലതുകൊണ്ടും ഒരു പുതിയ യുഗത്തി 

൪൨ മുന്നോടി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ദിചാന്ജിമാരായി ശ്രീമാന്മാരായ വി. എസ്റ്റ്. സുബ്ര 

ഹ്മണ്യയയ്യര്, തോമസ് ഓസ്റ്റിന്, മഹമ്മദ് 'ഹബി 
ബുള്ളാ, സി. പി. രാമസ്വാമി അയുൂര്, നാരായണന് 

ണ്ണ്ണിത്താന് എന്നിചര് ഭരണം നടത്തുഷുണ്ടായി. ഈ 

. കാലഘട്ടരതിത രാജ്യത്തില് സാമുദായികസമത്പം 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും മററുംപല പരിഷ ക 

രങ്ങറം ഏര്പ്പെടുത്തി. അവയെ താഴെ വിവരിക്കുന്നു. 

1. നിയമസഭാപരിഷക്കാരം 

1033 _ ചെതിരുലെഴുത്തു വിഒംബരപ്പകാരം തി 

വിതാം കൂറിലെ പഴയ നിയമസഭ പരിഷ്ക്കരിച്ചു. 

പൃതിയനിയമസഭയില് രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 

അവയ്ക്കു, ശ്രീമൂലം അസംബളി എന്നും, ശ്രീചിത്തിര 

സ്റ്റേ വുകുണ്സില് എന്നും പേരു നല്കി. . പോട്ടച 
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കാശം വളരെ വിപുലമാക്കുകയും അനുല്യോഗസുഥന്മാ 

രുടെ സാംഖ്യ വര്ഭ്ധിപ്പിക്കുകയും അസംബജിക്കും 
കാണ്സിചിനും കൂടുതലായ പല അധികാരങ്ങാം കൊ 
ടുക്കുകയും ചെയ്തു. സുമര് കാലാവധി 6 സംവല്സ 
രമാക്കി. ഈ പരിഷ് ക്കാരംമൃലം എല്ലാ സമുദായ 

ക്കാര്ക്കും ജസംഖു, ഖ്യെയനുസരിച്ചുള്ള. സ്ഥാനങ്ങാം ലഭി 

ക്കുകയില്ലെന്നു നിലചേദനമുണ്ടായി. അപ്പ്യോഠം ഈഴച്ച 

ര്ക്കും, ലാറരറിന് ക്രിസ്ത്യാനികറംക്കും, മുസ്ലീങ്ങ 
ംക്കും നിയമസഭയില് പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങാം സംവര 

ണം ചെയ്തുകൊടുത്തു. ഇപ്രകാരം യിയമസഭയില് 

എല്ലാ സമുദായക്കാര്ക്കും ന്റ്ായമായ സ്ഥാനത്ങം 

ലഭിച്ചു. 

8. പബ്ബ'ളിക്കസര്പ്പരീസ് പരിഷ്.ഠോരം. 

സര്ക്കാരില് പല ഉദ്യോഗങ്ങളുഖടല്ലോ. അവ 

യില് എല്ലാ പര്ഗ്ശുക്കാരക്കും സ്ലായമായ ഭാഗങ്ങറം ലഭി 

'ക്കേണ്ടതു” ആവശ്യമാണു്. അതിനുവേണ്ടി ഇക്കാല ത്തു 
പബ്ളിക്കസര്വിസ് കമ്മിഷണര് എന്നൊ ജദ്യോഗ 
സ്ഥനെ ടി. അദ്ദേഹം സ്ലായമായ ഒരു തത്വം 

അനുസരിച്ചു് പല തരം ഉല്യോഗങ്ങളിലേക്ക്' ആജുക 

ഒളെ നിയമിച്ചുവരുന്നു. മുന്പ നായന്മാരെ മാത്രം 
എടുത്തിരുന്ന പട്ടാളത്തില് മേലാല് എല്ലാ വഗ്ലൂക്ാ 
രെയും ഏടുക്കാവുന്നതാനൈന്നും തിരുമായിച്ചു. 

8. ക്ഷതപ്പവേശനവഡിളംബരം 

ഇതുകൂടാതെ ഹിന്ദയക്ളെടെ ഭക്ഷത്തപ്പവേശനകാ 

ര്ൃത്തിലും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു" സമത്വം പ്രഖ്യാപനം 

ചെയ്യു. 1630 _ാമാണ്ടു? നപംബര്മാസത്തില് തിരുമ 
നസ്സിലെ 23--ാമത്തെ ആട്ടത്തിരുനാളില് ക്ഷേതൃപ്പ 
വേശാവിളബേരം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട. ഈ . 
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പ്രഖ്യാപയം അനുസരിച്ചു്, പുലയര്, പഠയര്ർ തുട 
അജിയവര്ക്കും ഈഴപര്ക്കും, നായന്മാര്ക്കും, ബ്രാഹ്മ 
ണര്ക്കും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് പ്രലേ 
ശിച്ച” ആരാധനാടത്തുന്നതിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. 
മുന്പ് നിലവിലിരന്ന തീണ്ടല്, തൊടല്മുൃതലായ 
അസമത്വലക്ഷണത്ംം പാടെ നശിച്ചു. ഇങ്ങനെ മത 
കായ്യുങ്ങളിലും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു" സാമുദായികസമ 
ത്വം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 

ശ്രീനാരായണഗുരുവിറീറ ഉപദേശങ്ങാം. 
ഇപ്രകാരം ഹിന്ദുമതത്തില് സമത്വം. സ്ഥാപ്പി 

ക്കത്തക്ക സ്ഥിതിഗതികഠം കേരളുത്തിലൂളുവാക്കിയതു? 
പ്രധാനമായി ഒരു ഹൈന്ദവസസ്ധയാസിയാ 

ഒരു മതഭക്തനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. ആലുപായില് 
ഒരു സംന്ധ്കൃത കോളജും, വര്ക്കല ശിപഗിരിയില് 
ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രവും. ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകജുണ്ടാ 
യി. ഇവ കൂടാതെ മററനേകം വില്ലാലയങ്ങളും ചെറു 
ക്ഷേത്രത്ഭളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ടു". അമ്ദേഹത്തി 
ന്െറ പ്രധാന തത്വം € ഏകടൈവംം ഏകജാതി,ഏ 
കമതം?' എന്നായിരുന്നു. കേരളത്തിചെ ഇഈഴുചജാതി 
യിലായിരുന്നു സ്വാമികളുടെ ജനനം. ഹിന്മൃമതത്തില് 
അന്നുനിലവിലിരുന്ന തീണ്ടല്, തൊടീല്; മുതക യേആ 
ചാരങ്ങളെ ദ്ൂരീകരിക്കുന്നതിനും, ഈഴവസമു ദായ ത്തെ 
യൂം അവര്ണ്ണൂരെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മററ ജനഞം മളെയും 
ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുമായി., അദ്ദേഹം നിശ്ശൂബ് ദമയ 
പ്രപത്തനത്കാം ശക്തിയായ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. 
വര്ക്കല മുതലായ എതാനും സ്ഥലങഞ്ങ്ലു് ല് അദ്ദേഹം 
സമ്ല്യാസമഠങ്ങറം സ്ഥാപിച്ചു. കൂടാതെ ശ്രീനാരാഷ 
ണധര്മ്മപരിപാലനസംഘം എന്ന പേരില് ഈഴവ 



ശ്ര" നാരായ ണഥുരുസ്വാമികഗാ 
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107 

സമുദായത്തിന്െറ സംഘടനകാം  രാദ്്യമാസകലംസ്ഥാ 

പിക്കപ്പെട്ടു. മഹാകവി കുമാ രനാശാന് ആയിരുന്നു 
ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങറംക്കു സാഹിത്യപരമായ നേതൃത്വം 
കൊടുത്തതു”. ശ്രീനാരായണഥുരുവിന്െറ “ പ്രസ്ഥാന 
ത്തില് സഖര്ണ്ണൂഹിന്ദയക്കളുടെ സഹകരണവും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. 

6. സമുദായോദ്ധാരണം 

ഇങ്ങനെയുണ്ടായ ” സമത്വബോധത്തെ ശ്രീചി 
ത്തിരതിരുനാഠം തിരുമനസ്സിലെ ഗപണ്ടെന്റു വളരെ 

: യധികം പ്രേടത്സോഹിപ്പിച്ചു. താണവശ്ുക്കാര്ക്കു' ഉയ 

ന്ന ക്ലാസ്സുകളില് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിനു ഫീസു 
സജന വും മറവു പ്രോല് സാഹനങ്ങളും തിരുമന 

കൊണ്ടു നല്കി. കുടി പാര്ക്കുവാന് സ്വന്തമായി സ്ഥല 
പും വിടും ഇല്ലാത്തവര്ക്കുവേണ്ടി ചില കോളികഥം 

ഏര്പ്പെടുത്തുകയും, ഉച്ചപ്പുട്ടിണിക്കാരായ വിദ്യാത്ഥി 

കാക്കും സാധ,ക്കംക്കും വേണ്ടി വഞ്ചിപൃവര്ഫണ്ടു 
എന്നൊരു ധാനിക്ഷേപം രൂപയല്ക്കരിക്കുകയും 
ചെയ്തു. ശ്രീചിത്രാ അനാഥമന്ദിരം മുതലായ ധര്മ്മ 
സ്ഥാപനങ്ങ0ം തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ഥാപിച്ചു, തൊ 

ഴിലാളികളംം മുതചാളികല്ലം തമ്മിലുള്ള തരക്കങ്ങഥം 

കേട്ട തീര്ക്കുന്നതിനു” ലേബര്ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റംസ്ഥാ 

പിച്ചു. 

സമുദായോദഭ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി ശ്രീ ചിത്തിര 

പ്രോല്സാഹമമാണു” പ്രായപൃത്തി ചോട്ടവകാശം. 
കൊടുത്തതു”. ഈ രാഷ് ട്രിയാവകാശംമൂലം, ചെറ 

ക്കുടില് തൊട്ട്” രാജകൊട്ടാരംവരെയുള്ള പരന്മാ൪ക്കു 
ഭരണത്തില് തുല്യാവകാശം കിട്ട൦ യിര്ബന്ധവും 
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സഈജന്യ വുമായ പ്രാഥ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നടപ്പി 

ലാക്കിയപ്പ്യോഠം അതു സാമാന്യം പരിപൃത്തിയാകുക 

ി ച്ച 

8. തിരുവിതാംകൂര് സവ്വകലാശാലയുടെ 

സ്ഥാപനം 

പില്ലാ്യാസ കായ്യുങ്ങളില് തിരുവിതാംകൂറും കൊ 

ച്യീയുമാണു” ഇന്ഡ്മയില് ഒന്നാം സ്ഥാനം വഹിക്കു 
ന്നതു?. ആകയാല് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വകയായി 
ഒരു സ.വവകലശാല അത്ചയാവശ്യമാണ്ട്. അന്നു കൊച്ചി 

ജും തിരുവിതാംകൂറും രണ്ടു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനടങദളാ 

യിരുന്നതു കൊണ്ടു" ഈ വിഷയത്തി ൽ യോജി പ്രവ 
ര്ത്തിക്കുക സാഭ്ധ്യമല്പായിരുന്നു. അതിനാല് തിരുലി 
താംകൂര് സംസ്ഥാനം തന്നെ 1038-ല് സര്വകലാ 
ശാല ഏര്പ്പെടുത്തി. അതുമൂലം വിദ്യാഭ്യാസത്തില് 

ഏറക്കുറെ സാരസ്യം ലഭിച്ചു. 

7. പ്യവസയ പുരോഗമനം 

ശ്രീചിത്തിരതിരുനാഠം തിരുമനസ്സിലെ കാലത്തു 

ഥാട്ടില് പല പൃതിയ പ്യവസായശാചകം സ്ഥാപിക്ക 
പ്പെട്ട. പള്ളിപാസലില് ഏര്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട വൈല്ലം 

തപദ്ധതിയാണു. ഇതില് പലതിനും ഉണര്വുണ്ടാ 

ക്കിയതു” . ഈ പുതിയ ്സറയത്യളുില് പലതും ആ 

ലുവായിലാണു” സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു". അവിടെ ശ്വീചി . 

ത്തിരാ മില്സ്, അലുമിനിയം കമ്പനി ഗ്ളാസ് 
ഫാക്ടറി, വളനിര്മ്മാണശാലമുതലായി പലതും സക്കാ 
രിന്െറ മേല്ോട്ടത്തില് നടന്നു പരുന്നു .പള്ളത്തെസി 
മന് ഫക്ടറി, കുണ്ടറയിലെ കജിമണ് ഫാക്ടറി തിരു 

പനന്തപൃരത്തെബര് ഫാക്ടറഠി;തഭലെയിലെപഞ്ചസാ 

റു 
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ര ഫാക്ടറി, തിരുചനന്തപരത്തെ പ്'ളൈപുഡ് ഫ്ന 
റിൃമ്തലായചയെല്പാം ഈഭരണകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാ 
ണു". ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനം മൃലം രാജ്യത്തിലെ ധനം 
വര്ഭ്ധിക്കുകയഷും ജ നങ്ങറാക്കു തൊഴില് സെൌകര്യങ്ങാം 

വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. 

8 സ്വയംഭരണസ്ഥാപനം 
: ശ്രീചിത്തിരത്രുനാഠം മഹാരാജാവു” ഇങ്ങനെ 
തിരുവിത: കൂര് ഭരിച്ച കൊണ്ടുവരചെ, 198/_ ആഗ 
സ്റ൨൨൮ 18൨൦ തീയതി, ബ്രിട്ടീഷ് കാര് ഇന്ഡ്യയുടെ 

ഭരണം ഇന്ഡ്വ്യാക്കാ രെത്തന്നെ ഏര പ്പ്ിക്കുകയുണ്ടാ 

യി. പക്ഷേ ഇതിനിടയില് ഇന്ഡ്്ലാ മഹാരാജ്യത്തെ 

രണ്ടായി പിഭജിക്കേണ്ടിപന്നു. മുസ്ലീം ഭൃരിപക്ഷമു 

ളള സംസ്ഥാ ഞ്ങാം പാക്കിസ്ഥാന് എന്നപേരില് വേ 

റെ നിന്നു. മറ൮ ഭാഗങ്ങാം ഇന്ഡ്യയായൃയണിയന് എന്ന 
റിയപ്പെടുന്നു. ആ ഭാഗത്തിലെ ഒരോ പ്രത്യേക അംഗ 

ങ്ങളായിരുന്നു, അന്നത്തെ തിരുവ താംകൂവം കൊച്ചി 

യും. 1047-ല് തന്നെ ഉത്തരവാദഭരണം ഏര്പ്പെടു 
അപ്പപട്ട. 1040 ജൂലൈ 1--ാം തിയതി തിരുവിതാം 
കൂവം കൊച്ചിയും കൂടി ഏകസംസ്ഥാനമായി സംയോ 

ജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. . അപ്പോം തിരുവിതാംകൂര് മഹാരാ 

ജാപായ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാഠം മഹാരാജാവു തിരുമന 

കൊണ്ടു സംയുക്ത രാജ്യത്തിലെ രജേപ്രമുഖനായി നി 

യമിക്കപ്പെട്ട. 

& തിരുവിതാംകൂര് രാജകടുംബം ആദിചേരരാജവം 

ശത്തില്നിന്നും ഉല്ഭവിച്ചിട്ടള്ളതാണെന്നു നാം പ 

ഠിച്ചു. കൊച്ചി രാജകടുംബം പെരുമാക്കന്മാരുടെ സ 
ന്താഥപരമ്പരയില് ഉഠംപ്പെട്ടതും അത്രേ. ഈ രാജ്യ 
ത്തിലെ ജനങ്ങ അധികപംകും ചേരമര്, “സാംബ 

വര് രൂടങ്ങിയ ആദിമ നിപാസികളം, നായന്മാര, ക. 

നി 
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മ്മാളന്മാ൪ തുടങ്ങിയ. ദ്രാവിഡരും, ബ്രാഹ്മണര് ക്ഷ 
ത്രിയര് തുടങ്ങിയ ആയുന്മാരും, ഇഈഴഴത്തുനാട്ടില്നി 
ന്നും വളരെ മുന്പു് വന്നിട്ടുള്ള ഈഴപ്പാഭികളും ഈ 

വിപിധവഗ്ഗങ്ങളില്യിന്നും ക്രിസ്തുമതവും ഇസ് ലാംമ 
തവും സ്വികരിച്ചുവരുമത്രേ. കാലാന്തരത്തില് ഇവി 

ടെ കടിയേറിപ്പ്യാത്തവരുമുണ്ടു'. അവരെല്ലാം കേരളൂ 
ദേശമാകുന്ന പൃന്തോപ്പില് പിടുന്ിട്ടുള്ള പൃഷപത്ങ 
ണു”. ഈ പൃക്കളെയെല്ലപാം ഒരു ചരടില് ഇ 
ണക്കി കോര്ത്തു”, മനോഹരമഠയ ഒരു മാല നിര്മ്മിക്കു 
ന്ന ഭാരം സാതപികചക്രവത്തിയായ കൊച്ചി മഹാ 
രാജാ വുതിരുമനസ്സിലെ സമ്മതപ്രകാരം വന്നുചേന്നി 
രിക്കുന്നത്. ശീചിത്തിരതിരുനാഠം ബ്ലേരഠാമവര്മ്മ 
തിരുമനസ്സ്ിലേക്കാകുന്നു. സഖ്പവല്പഭനായ., ജഗഭിശ്വ 
രന്. ആ തിരുമേിയെ അന്ഗ്രഹിക്കുമഠഠാകട്ടെ ! 

ശി 

അദ്ധ്യായം 12. 

. ക്രേരഉത്തിലെ പ്രധന കവിക 

എഴുത്തഛന്--കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് 

ചെവശ്ശേരി-കേരളകാളിദാസന് 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭാഷ, മലയാള മാണു . 
ഈ ഭാഷയിലെ പല യല്ല, കവിതകഠം നാം നിത്യവും 

വായിക്കുകയും കേട്ട രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലൊ. 

ഈ കവിതകഠം എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പൊതുസ്വ 

അണ്. ഈ പൊതുസ്വത്ത് ഒരുകാലത്തും നശിച്ചു 

പോകുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കവികാം സാക്ഷാല് 

പോവ ചിിാ്ം മാമി. ൬ 

ന്് 
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രാജ്യങ്ങഥം ലെട്ടിപ്പിടിച്ചിടടുള്ള ധീരന്മാരെക്കാറം പ്പ 
ബചന്മാരാണ്?. കേരളത്തിലെ പ്രധാനകവഖികഠം എ 

ഴുത്തഛനും കുഞ്ചന് നസന്ധ്യ രും ചെറുശ്ശേരിയും കേരള 

വര്മ്മ വലിയ കോയിത്തമുരാനുമാണ്മ. അവരൈകേ 

രളത്തിലെ സാഹിത ചക്രവത്തികളെന്നു വിളിച്ചാല് 
തെററില്ല. 

എഴുത്തഛന് 

തിരുവിതാംകൂര് കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിനു വട 

ക്കു മലബാര് ജില്ലയില്, പൊന്നായി താലൃക്കില് 
തിരൂര് തി ചണ്ടി ആഫീസിനു കരു നാഴിക തെക്കുപടി 
ഞ്ഞാവുമാറിംതുഞ്ചന് പറമ്പു” എന്നൊരു സ്ഥലം ജൂന്നും 

കാണാം. അവിടെയാണ് എഴുത്തഛണ്െഠ ജനം. ആ 
പറമ്പിലെ മണല് വാരിയെടുത്തു, അതിലാണു” അവി 

ടെയുള്ള കുട്ടികഠം ഇന്നും നിലത്തെഴുത്തു” പഠിക്കുന്ന 
തു്. ഏ.ഡി. 18---ഠംനൂററാണ്ടിന്െെ അവസായ 
മായിരുന്നു അദദ്ൃഹത്തിന്െറ ജീപിതകാലം അദ്ദേഹം 
ജനിച്ചു ഒരു ചക്കാല നായര് കടുംബത്തിലായിരു 

ന്നും അ രന് ഒ നമ്പ്ൃൃതിരി ബ്രഹ് മണനായിരുന്നു 

എന്നാണുകാണുന്നതു”. 

അദ്ദേഹം ബാല്മൃത്തില്ത്തന്നെ മലയാളഭാഷ പ 

ഠിച്ചശേഷം, തെക്കേ ഇന്ഡ്യയില് പല സ്ഥലങ്ങളി 
ലും പോയി, സംസ് കൃതം, തമിഴ തെലുജം മുതലാ 

യ ഭാഷകറം അഭ്യസിച്ചു. സംസ് കൃതഭാഷയും അതിലു 

ള്ള ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം ലല്ലു ലൈ പഠി 

അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സംസ താക 

ളം മലയാളവാക്കുകളം ചേരുമ്പടി ചേര്ത്തു, ഏതാ 

നും നല്ല മലയാള കൃതികഠം എഴുതുകയുണ്ടായി. ആ 

രീതിക്കു മണിപ്രവാളരീതി എന്നാണു പേരു". അദ്ദേ 
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ഫാം എഴുതിയ പ്രധാനകൃതികഠം, അഭ്ധ്യാത്മരാമാ 

യണം, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം എന്നിവയാണു”. 
അവയൊക്കെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നതു” കിളിപ്പാട്ടി 
ലാണു”. 

ഈ കൃതികഠം മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന 

എല്ല്ാചരും ഇന്നു പഠിച്ചു വരുന്നു. ഹിന്മൃക്കഠം ആ 

കൃതികളെ തങ്ങളുടെമതഗ്രന് ഥങ്ങറം എന്ന രിതിയില് 
പ്രത്യേകിച്ചും മാനിച്ചുവരുന്നുണ്ടു''. 

ഇന്നത്തെ മലയാകുഭാഷയുടെ ജനകന് ഇദ്ദേ 
ഹമഷ്യൂത. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലംമു തല്ക്കാണു' കേര 
ത്തിലെ കവിതകളെ ആയുന്മാർ ബഹുമാനിച്ചുതുട 
ഞ്ജിയതു. ആയുന്മാരുടെയും ദ്രാവിഡന്മാരുടെയും 

സംസ് ക്കാരങ്ങറം എഴുത്തഛന്െം കൃതികളില് തെളി 

ഞ്ഞു കാണുണ്ടു. 

കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് 

കഞ്ചന്നയന്്യാര് മലബാര്ജില്പയിലുള്ള കിള്ളിക്കു 

രിശിമംഗചം എന്നഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചതു”. ബാല്യ 
ത്തില് അദ്ദേഹം മലയാളഭാഷയ്കര പുരമെ. ൩ സ് കൃത 
ഭാഷ നല്ലതിന്പണ്ണും അഭ്യസി യൌവനത്തില് 
ഇദ്ദേഹം ചെമ്പകശേരി വില ആക്രിതണഠയി 
അവ്വലപ്പഴെ, ജീവിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്താണ്ട്'. 
ചേണാട്ടിലെ രാജാവായ അനിഴം തിരുനാറം മാര്ത്താ 

ണ്ഡവര്മ്മം ചെമ്പകശേരി രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയതു”. 
അക്കാലങ്ങളിലാണു'” കുഞ്ചന് നന്മ്യാര് തന്െറ തു ള്ളല് 
കൃതികളില് പ്രധാനപ്പെട്ട രചിച്ചതു”. പിന്നീട 
ദ്ദേഹം മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മ മഹാരാജാദ്ധിന്െറ ആ ശി 
തനായി, തിരുവനന്ത പൃരത്തിനുപോഷി. ധർമ്മരാജാ 
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വിനെ കാലത്തും അദ്ദേഹം രാജസദസ്സിലുണ്ടായിരു 
ന്നു. അവിടെ വളരെ നാഠം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം 

പാര്ഭ്ധക്യത്തില്, അദ്ദേഹം സ്വദദശത്തിനു പോയി... 
അവിടെവച്ചു പേപ്പട്ടിപിഷം ബാധിച്ചു ചരമം 

പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. റ 

തുള്ളല് കഥകാം കൂടാതെ പല കിളിപ്പാട്ട കൃതി 

കളം മണിപ്രവാളുകാല്യങ്ങളും തിരുഖവാതിരപ്പാട്ടക 
ളൂ കിത്തു വഞ്ചിപ്പാട്ടേകതും അദ്ദേഹം എഴു 

തിയിട്ടണ്ടു്”. എഴുത്തഛനെഠ കൃതികഥം പായിച്ചാല് 
ആര്ക്കും ഭക്തിരസമാണുണ്ടാകുന്നതു. എന്നാല് 

കഞ്ചന്െറകൃതികം കേട്ടാല് ആര്ക്കും ചിരിയും 
സന്തോഷമാണ്? ഉണ്ടാകുക. നുന്ധ്യാരുടെ തുള്ളലുകഥം 
ചളുരെക്കാലമായ ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളില് പാടിഷും 

അഭിയയിച്ചംവന്നു. അവ പല തലമുറകളായി 

കേരകൂജനങ്ങളളെ ആയന്ദിപ്പിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും വരുന്നു. 

ഇപ്പ്യോഠം നമ്പ്യാരുടെ കൃതികഥം പ്രൈമഠിസ് കൂടൂം 

തൊട്ടു കോളുജുകഠംവരെ പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ടു''. ജന 

ങ്ങളുടെ സംസാരത്തില്പോലും നന്പ്യാരാശാന്െറ 

പദതങ്ങറം ധാരാളം ഉപയോഗികച്ചുവരുന്നു 

കുഞ്ചന് നന്മ്യാര് ബഹുജനങ്ങളുടെ കവിയാണ്; 
മലയാള ഭാഷയുള്ളിടത്തോളും കാലം കഞ്ചന്നന്മ്യാ 

രുടെ പേരു” ആരും മറ കയില്ല. 

ചെവശേരി 

ചെവശ്ശേരി നമ്പൃതിരിയുടെ കാലം ഏ. ഡി 

16---ാന്ൂറഠണ്ടാണു”. “അദ്ദേഹത്തിനെ ജനനം. 
പടക്കന് കേരളത്തില് $ ഇപ്പോഴത്തെ കവുമ്പ്യനാട്ട താല 

ക്കില് വടകര ൫0% സ്ഥലത്തുള്ള ചെറുശേരി 
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ഇല്ലത്തായിരുന്നു. ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 

അദ്ദേഹം കോലത്തു ഗാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരെ ആശ്രയി 
ചു പാര്ത്തുവന്നു. അദ്ദേഹം ആശയിച്ചവന്ന രാജാ 

വിനന്െറ നാമധേയം, ഉദയവര്മ്മ എന്നായിരുന്നു. ഉദ 
യവരമ്മ രാജാവും ചെറുശേരി നമ്പൃതിരിയും കൂടി ഒ 

രദിപസം ചതുരംഗം .കളിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരു 

ന്നു. ചതുരംഗപ്പ്യോരില് രാജാവു തോല്ക്കുപാന് പോ 
കന്നതു രാജാവിന്െറ ഭായ്യു കണ്ടു. അവര് അപ്പ്യോഠം 
കുട്ടിയെ തൊട്ടിലിലിട്ട താരാട്ടു പാടടന് തുടങ്ങി രാജാ 
വിനു കളിയില് പോരുപറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നായി ാ 

രുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പ്യോഠം താരാട്ടു ക. 

യില്ത്തന്നെ €ഉനത്തുത്തു ലം. തുടങ്ങി ആളെെയുത്തു?? 

എന്നവസാനിക്കുന്ന ഒരു പരട്ട അവര് പാടി. കായ്യും | 

മയസ്സ്റിലാക്കിയ ന ആളെയുന്തി കളിയില് 

. ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭായു പാടിയ ആ രീതിയി 

ല്ത്തന്നെ ഭാഗവത കഥ നിര്മ്മിക്കുചാന് ഉടയ്ല്നമ്മ് 1, 

ദ്: ചെവുശ്ശേരിയോടു ക അതാണ്ട്? കൃ ) 

ഷ് ണഗാഥ എന്ന കൃതി. ഇന്നു കൃഷ്ണഗാഥയിലെ ി 

പല ഭാഗങ്ങളും ഭകരളീയര ആബാലപ്ൃഭ്ധം പാടി ര 

സിച്ചുവരുന്നു. 

കേരളത്തിലെ ഹിന്മക്കളകില് മതഭക്തി വളര്ത്തു 

ന്നതിനു ഈ കവി വളരെ സഹായിച്ചിട്ടണ്ട്. അതു കൂ 

ടാതെ ഉത്തമമായ ആശയങ്ങളും മനോഹരമായ പാട്ടു 

കളും മൃലം അദ്ദേഹം മലയാജികള്ളെ ഇന്നും അനുഗ്രഹി 

വരുന്നു. 

കേനളകാളിദാസന് 

തിരുവിതാം കൂര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആയില്യം 
തിരുനാ0ം മഹാരാജാവിന്െറ ഭാഗിനേയിയുടെ ഭ 

ര്ത്താഖായിരുന്നു കേരളവര്മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പു 
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രാ൯. ഇദ്ദേഹം ജീഖിച്ചിരുന്നതു 10__ഠംനൂററാണ്ടിനും 

൭0-൦൦ നൂഠറാണ്ടിനും മഭ്ധ്യേയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തി 

നു സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 

യല്ല പാണ്ഡഥിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. ! കാളിദാസന് എന്ന 

സംസ്കൃതകവിയുടെ ശാകുന്തളം നാടകം ഇദ്ദേഹം 

മലയളേഭാഷയില് ആദ്യമായി വിപത്തയം ചെയ് തു. 

അതുകൊണ്ടാണു ഇദ്ദേഹത്തിനു കേരളുകാളിദാസന് 

എന്ന പേരുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം കാര്യവശാര ആയി 

ല്യം തിരുനാഥം മഹാരാജാവിനെറ അപ്രീതിക്കു കാര 

ണമായി. ആകയാല് അദ്ദേഹത്തെ മ്ലാജകല്പനപ്രകാ 

രം ഹരിപ്പാട്ടു കൊട്ടാരത്തില് തടവുകാരനായി പാപ്പി 

ച. ആ അവസരത്തില് മഹാനായ കവി ഒരു സന്ദേ 

' ശകാഖ്യം നിര്മ്മിച്ചു. അതിന്െറ പേരു മയൂര സന്ദ 

ശം എന്നാണ്മ്. ) ി 

പല്ലത്തിലെന്നതുപോലെ ഗദ്യത്തിലും കേരള 

പര്മ്മ പല കൃതികഠം യിര്മ്മിചചിട്ടണ്ട്': അക്കാലത്തു. 

വില്ലാലയങ്ങളില് പഠിപ്പ്ിക്കുപാന് ഗദ്യയത്തിലുള്ള ല 

കിതഗ്രന്ഥങ്ങാം ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഈ കുറവിനെ പ 

രിഹരിക്കുലാന് ഗപണൈന്റില് ഠാിന്നും ഒരു പാല്ല 

പു സ്തൂകക്കമ്മിററിയെ നിയമിച്ചു. അതിലെ പ്രസിഡ 

ണ്ടും പ്രധാന അംഗവുമായിരുന്നു കേരളവര്മ്മ. ഈനാി 

ലയില് അദ്ദേഹം അനേകം ഗലഭ്ലഗ്രന് ഥങ്ങറം ന്ദിര്മ്മി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്”. £് 

ഇതു കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം അദ്ധ്യക്ഷനായി ഭാഷാ 

പോഷിണി എന്നൊരു സഭ നടത്തിയിരുന്നു. കരളു 

ത്തിലെ അടുത്ത കാലം വരെയഷു്ടോയിരുന്ന കഖികളും 

സാഹിത്ചകാരന്മാരുമെല്ലഠം ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കീഴില് 

പരിശീലിച്ചചരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെകേരളുസാഹി 

തൃചക്രുവര്ത്തി എന്നാണു്” സാധാരണ പിളീച്ച്പന്നി 
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ജന്നതു”. യാത്രാമദ്ധ്യേ സ്വന്ത മോട്ടോര്കാറിനു അപ 

കടമുണ്ടായി, അത്ങയെയാണ്ട്' അദ്ദേഹത്തിന് മ 

രണം. 
₹ 

! അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രയത്നം, മ്ഛലമാണ്* ഭാഷാഗ 

ഭം ഇന്നത്തെ രീതിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളതു. പത്രപ്പവ 

ത്തനത്രിനും ശാസ്ത്ത്രീയ ഗ്രന്ഥരചഠായ്ക്കം ആവശ്യമായ 

ലളിതഭാഷാരിതി ഇദ്ദേഹമാണ്” മലയാള ഗഭ്ൃത്തിനു 

ധല്കിയതു'”. രാജകടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധവും അങ്ങ 

നെയുണ്ടായ സ്വാധീനശക്തിയും മൂലം ഇദ്ദേഹം മല 

യാളുഭാഷയ്ക്തു വളരെ സഹായം ചെയ്തിട്ടു. 

അദ്ധ്യായം 18. ു 

കേരളത്തിലെ 'ചില സമുദായിക ച്ടങ്ങുക൦ 

ചാക്യാര്കൂത്ത്? 

പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലം. തുടങ്ങി, കേരളത്തില് 

പയ രിച്ച ആളം സാഹിത്ചവിോദമത്രേ ചാക്യാര് 

കൂത്തു ഹിന്ദ്ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഉല്സവം നടക്കുന്ന 

ളു ധാരാളും ആളുകഠം തടിച്ചുകൂടുക പ 

തിപാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളില് ജന 

ങ്ങളെ പൃരാണകഥ പറഞ്ഞു രസിപ്പിക്കുന്നതിയാണ 

ചാക്യാരന്മാര് കൂത്തു പഠയുന്നതു?. കഥ പഠറയുന്നതി 

നോടുകൂടി അഭിനയങ്ങളും ഫലിതം പറച്ചിലും മ. 
ണ്ടായിരിക്കും. ഫലിതം പറയുന്നതോടുകൂടി ആ 

രെയും സന്ദര്ഭം പോലെ കളിയാക്കുന്നതിനും ചാക്യാ 

രന്മാര്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് 
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കേഠംവിക്കാരെ പുരാണകഥകഠം പഠിപ്പിക്കുകയും, അ 
ഡാവശ്യം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നപരെ സന്ദര്ഭം നോക്കി ൧ 
ല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ് തുവന്നു. തിരുവഞ്ചി 
ക്കളും ക്ഷേത്രത്തില് പണ്ടേക്കാലം മുതല് പെരുമാക്ക 

ന്മാര ചാക്യാര് കൂത്തിനെ പ്രോല്സാഹിപ്പ്റിച്ചു വ 
ന്നു. 

ഏ ഡി. ഒന്പതാം ശതകത്തില് ജീചിച്ചിരുന്ന 
കുലശേഖര ചകൃവര്ത്തി സംസ് കൃതഭാഷയില് അനേ 
കം നാടകങ്ങാം എഴുതിയിട്ടണ്ടു”. അവയിലെ കഥക 
ഠം ചാക്ഷ്യാരന്മാര് കൂത്തു പറയുവാന് ധാരാളമായി ഉപ 
യോഗിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആശ്രിതനായിരു 
ന്ന തോലന് എന്ന ബ്രാഹ്മണകവിം ആട്ടപ്രകാരം 
എന്നും ക്രമദീപിക എന്നും രണ്ടു ഗ്രനഥങ്ങര്ം രചിച്ചി 

ട്ടണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ സഹായത്തോടു കൂടി കലശേ 
ഖര ചക്രവര്ത്തി ചാക്യാരകൂത്തിനെ പരിഷ് ക്കരിച്ച 

തായി കാണ്ടുന്നു. 

ആദികാലങ്ങളില് ഒരൊററ , ചാക്യാര മാത്രമാ 

യിരുന്നു പുരാണകഥ പാഞ്ഞിരുന്നതും അഭിനയി 

പന്നിരുന്നതും.പിന്നീട്ട” ആണ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ചാ 
ക്ല്രാരും പെണ്വേഷങ്ങകൊക്കെ അയാളടെ ക്ൂളത്രമായ 
നഞ്ങ്യാരും അഭിനയിച്ച തുടങ്ങി. ഇതോടുകൂടി നന്മ്യാ 

രുടെ മിഴാവുകൊട്ടമും കൂടിയായപ്പ്പോഠം അതിന്െറ 
പേരു € കൂടിയാട്ടം ? എന്നായി. കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കേര 

കത്തിലെ ഹിന്മസമുദായത്തെ തലമുറ തലമുറയായി 

ലിനോ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ് തുവന്നു. 
ഇന്നത്തെപ്പോലെ ളം; പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ഇല്ലാ 

തിരുന്ന പഴയ കാലത്തു”, സമോല്ലേജനാങ്ങാംക്കു മനോ 
വികാസവും ഉല്ലാസവും കൊടുത്തുവന്നതു” ഈചാക്യാര് 

കൂത്തുംകൂടിയാട്ടവും ആയിരുന്നും 

ളി. ധിം 



് 

ന്മാ 
119, 

ഭംഥകളി 

ചാക്യാര്കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും പോലെ കേരള 

ത്തില് മാത്രം കാണുന്ന ചേറൊരു സാഹിത്യ വിനേഭദ 
മത്രേ കഥകളി. ഇതിന്െറ ഉല്ലത്തിയെപ്പുററി ഒരു 
കഥയുണ്ടു. ി 

൫. ഡി. പതിനേഴാം നൂററാണ്ടില്, കോഴി ' 

“ ക്കോട്ട, മാനവേദന് ശക്തന് തമ്പുരാന് എന്ന പേരില് 
ഒരു സാമൂതിരി ചാണിരുന്നു. ശികൃഷ്ണുഭക്തനായിരുന്ന 

, ഇദ്ദേഹം കൃഷിണനാട്ടം എന്ന പേരില് സംസ് കൃതഭാ 
ഷയില്,എട്ടുദിപസം ദീര്ഘി പ്പിക്കുന്ന ഒരാട്ടം രചിച്ചു 
സ്വന്തം കോവിലകത്തു അഭിനയിപ്പി ച്ചുവന്നു. ഇതി 

ന്െറ പ്രചാരം വടക്കന് കോട്ടയത്തു മാത്രമായിരുന്നു. 
അങ്ങനെയിരിക്കെ തെക്കന്കേരളത്തിലുള്ള കൊ 

ട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാ൯് ആ. ആട്ടക്കാരെ തന്െറ രാജ്യത്തു 
വരുത്തി കൃഷ് ണനാട്ടം നടത്തണമെന്നു” ഒരു മോഹം 
തോന്നി. ഇക്കായ്യും മാനവേദന് ശക്തന്തമ്പുരാനെ 

അറിയിച്ചതില് അദ്ദേഹം അതു തെല്ലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. 
ആകയാല് വലിയൊരു പണ്ഡിതനും കവിയും കൂടി 

ആയിരുന്ന കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്, സ്വന്തമായി രാമ 
ഗാട്ടം എന്ന പേരില് മലയാളഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു് 
ഒരു ആട്ടക്കഥയുണ്ടാക്കി. 

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ 
ആട്ടക്കഥകഠം വളരെ വേഗത്തില് നാടൊട്ടുക്കു പ്രച 
രിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഉത്സവം നടക്കുന്ന അവസരങ്ങ 

ളിലും രാജകുടും ബത്തിലും ധനികന്മാരുടെ ഗൃഹങ്ങളി 

ലും വിവാഹം ആഘോഷിക്കുന്ന പേളുകളിലും, ആട്ട് 
ക്കഥ നടത്തുക ഒരു പതിവായിത്തീര്ന്നു. തെക്കന് 
ഭിക്കുകളില്നിന്നും അതു വളരെ ലേഗത്തില് വട 

ക്കോട്ട പ്രചരിച്ചു. പെട്ടത്തുനാട്ടിലെയും വടക്കന് കോ 
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ട്ടയത്തെയും തമ്പുരാശന്മൊര്, അനേകം ആട്ടക്കഥകറം 
രചിച്ചു. തിരുവിതാംകൂര് രാജപുംശത്തിലെ കത്തി 

.കതിരുനാഠം ധര്മ്മരാജാവും വലിയ ഒരു കഥകളിദഠെ 

രനായിരുന്നു. ഒട്ടുപളൂുരെ കഥകളികം അദ്ദേഹം തന്നെ 

രചിച്ചിട്ടണ്ട്”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനന്തരവനായ 
അശ്വതിതിരുയാഠം തമ്പുരാനും അനേകം കഥകറം 

രചിക്കുകയും പ്രചരിപ്പ്യിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേരകൂ 
ത്തിലെ നാടുപാഴികളില് നിന്നും ഇത്രത്തോളം പ്രോ 
ത്സാഹനും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറവു സാഹിത്യവിനോദങ്ങ 

ളില്ല. പി ളു 
കാഴ്സക്കാര്ക്കും ആട്ടക്കഥകഠം ചാക്യാ൪കൂത്തിനേ 

ക്കാറം രസകരമായി തോന്നി. ചാക്ഷ്യര്കൂത്തില് അഭി 
നയക്കാര് ചുരുക്കമേ ഉളളു. ആട്ടക്കഥയിലാകട്ടെ അടിന 

യക്കാര് പലരാണു”. അവരെല്ലാം... മുഖങ്ങളില് ചായം 
ഉപയോഗിച്ചു” ചുട്ടികത്തു നടത്തിയിരുന്നു. നവരസ 
ങ്ങളുപയോഗിച്ചള്ള അഭിനയവും ജനങ്ങളെ പളരെ 

രസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയിലെ കഥാവസ്തയവാകട്ടെ , 

കാഴ്ചക്കാര്ക്ക്? എത്ര കണ്ടാലും മതിയാഖാത്ത പുരാണ 

കഥകളുമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് കേളികൊട്ടകേട്ടാല് 
മലയാളികഠംക്കു പിന്നെ കഥകങ്കി കാണാതെ തരമി 

ല്ലായിരുന്നു. €കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുക? 
എന്നൊരു ചൊല്പണ്ടല്ലോ. കഥാവസ്തു അറിയാവുന്ന 

വര്ക്കു മുത്രൂദ്മ കഥകളി രസിക്കുകയുളൂളു. അതിനൊരു 

കാരണമുണ്ടു”. കഥകളി അഭിനയിക്കുന്ന നടന്മ:ര്ക്കു 

ലേഷവും ആംഗ്യവുമേ ഉളള. അവര്ക്കു പടരുന്ന 

നുള്ള കായ്യുങ്ങഥം പിന് പാട്ടുകാരാണു”” പാടുന്നതു. 
അതും അത്ര ലളിതമല്ലാത്ത ഭാഷയില്. അതൊക്കെ 
ക്കൊണ്ടു്”അടുത്തകാലങ്ങളില് കഥകളിയുടെ പണ്ടത്തെ 

പ്രചാരം തെല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പതയെട്ടും 
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'പത്തൊന്പതും നൂററാണ്ടുകളില് കഥകളിയായിരുന്നു 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന സാഫിത്യവി നാദം. 

' കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുജ തയുടെ മതബോധത്തെ 
അതു പ്രത്യേകം പുരിപോഷിപ്പിച്ചുലന്നു. കൂടാതെ 
അവ കേരളീയര്ക്കു മൊത്തത്തില് മനസ്സിനു വിനോട 

വയം അറിവും സാഹിത്യവാസനയും പ്രദാനം ചെയ്തു. 

കൂടാതെയും കേരളുദേശം കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്ത 

കം പോലെ ഛിന്നഭിന മായ് രുന്ന ഒരു കാലത്തു് “ആട്ട 
ക്കഥകളാായിരുന്നു മലയാളികളെ യോജിപ്പിച്ചിരുന്ന 

പ്രധാന ബന്ധം. 

മുറജപ്പം. 

പതിനെട്ടാം നൂറഠാണ്ടില് തിരുഖപിതാംകൂറിനെ * 
ഭരിച്ചിരുന്ന അനിഴംതിരുനാഠം മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 

മഫവാരാജാവിയെപ്പുററി നാം മുന്പു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലാ. 
അദ്ദേഹം അനേകം യുഭ്ധങ്ങഥം ചെയ്താണു കൊല്ലംമുതല് 

കൊച്ചിരജ്യേം പരെയുള്ള ദേശങ്ങഥം പിടിച്ചുടക്കിയ 

തു. അതില് അനേകം ജനങ്ങാം മരിക്കേണ്ടതായുംവ 
ന്ന..വേറെ പശ സമ്ഖാദ്യങ്ങഥം നശിക്കേണ്ട 
തായും വന്നു. " ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി ചില സ 

. ല്ക്കര്മ്മങ്ങഥം പി യം അദ്ദേഹംതീര്ച്ചുചെയ്തു. 
അതിലൊന്നാണ്" ആറു കൊല്ലൃത്തിലൊരിക്കല് തിരു 

ചനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തില് നട 

ത്തിവരുന്ന മുറജപം. ആദ്യത്തെ മുറജപം ആഘോ 

ഷിക്കപ്പെട്ടതു 1/90--ഠമാണ്ടായി മുന്നു. 

 മുരജപം 56 ദിചസത്തേക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. 
അവസാനദിവസത്തില് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്ര 
ത്തില് വലിയൊരു ദിപക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. അതിനു 
ലക്ഷദ്ദിപം എന്നാണു ചേരു പറയുന്നതു്. 



അിരുവനന്തചൃരത്തെ സുപ്ചസിഭ്ധമായ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിലോഷത്രം 
വ 
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“ മുഠജപോല്സവത്തിന്െറ ചടങ്ങുകം നമ്മുടെ 
ശ്രദ്ധയെ അര്ഹിക്കുന്നതാണു”. കാത്തികമാസം അ 
ഞ്ചാം തീയതിയിലാണ്” മുറജപത്തിന്െറ ആരംഭം. 
അതിനു” ഏതാനും നാജുകാം മുന്ചേ ക്ഷണക്കുത്തുകം 
അയച്ച തുടങ്ങും. മുറജപത്തിനു മേല്നോട്ടം വഹിക്കേ 

ണ്ടതു യ്ൃശ്ശിപപേരൂരും തിരുയാഖായിലുമുള്ള രണ്ടു 
“ചാദഭ്ധ്യാ?ന്മാരാണു. അവരാണു” കേരളത്തിലെ നമ്ഖൃ 
തിരി സമുദായത്തിന്െറ തലധന്മാര്, അഴവാഞ്ചേരിത 
്രാക്കറംക്കും ആ൮ ലൈദികന്മാരക്കും, തെക്കേടത്തു ഭട്ട 
തിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷണക്കത്തുകഠം പ്രത്യേകം 

അയച്ചു വരുന്നു. പ്രധാന തന്ത്രിയായ തരണനല്ലൃര് 

ഗമ്ലൃതിരിക്കും പ്രത്യേക ക്ഷണമുണ്ടു?. സകല മലയാള 

ബ്രാഹ”മണര്ക്കും മഹാരാജാവിെറസ്വാഗതവുമുണ്ടു”. 

എല്ലാചര്ക്കും ദിനംപ്രതി സര്ക്കാര് ചെലവില് ഭക്ഷ 

ണ സഭകയ്യാദികഠം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തുവരുന്നു.കൂടാതെ 

ലക്ഷദ്ദീപം കഴിഞ്ഞാലുടന് മുറജപത്തില് പങ്കെടുത്തി 

ട്ടുള്ള €പാഭ്ധയഠ?ന്മാര്ക്കും “ചൈദികന്മാര്ക്കും എല്ലാം 

മഹാരാജാ പുതന്നെ സർവാണി എന്നപേരില് സമ്മാ 

നവും പണവും പീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അഴവാഞ്ചേരി 

തയ്ര്യാക്കളൈ മാത്രം മഹാരാജാവു നേരിട്ടു സന്ദര്ശി 
ക്കും. സ്വര്ണ്ണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള പൂജാപാത്ര 

ങ്ങളും രണ്ടായിരം പണവും അദ്ദേഹത്തിനു മഹാരാജാ 

വു സമ്മാധിക്കുകയാണു പതിവു. 

പൂസ ഇരമുരജപമഹോത്സവത്തിനു ദേശീയമായ ഒരുപ്രാ 

ധാന്യം കൂടിയുണ്ടു” .ഇതിലേക്കു തിരുവിതാംകൂറിനു ഖെ 

ളിയില് ധിന്നദും അനേകം നമ്പൃൃതിരിമാര് വന്നുചേ 

രുന്നുന്ഭേല്ലോ. ആറാം കൊല്ലം തോറുമുള്ള ഈ സ 

മ്മേളയം- ഹൈന്ദവനേതാക്കന്മാരുടെ ഐക്ഷൃത്തെ 

പൃലര്ത്തിചരുന്നു . ഇതു കൂടാതെ കൂടക്കൂടെ ഇ 
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ങ്ങനെ സല്ക്കരിക്കുന്ന രാജവംശത്തോടു ക്ഷണിക്ക 

പ്പെട്ടചരക്കു സഹജമായി ഒരു ആദരവും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 

കൊങ്ങന്ച്ചട.' 

ഹിന്ദക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമാ 
യി പടയണികഠം നടത്തുന്ന പതിവു കൊച്ച്രീയിലും 
തിരുവിതാംകൂറിലും ഉണ്ട്. അതിന്െറ പിന്നില് ഒരു 

ചരിത്രവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധാരണമാണ്. 

അതിലൊന്നാണേ ചിഠറൂര് ക്ഷേത്രത്തില് ആണ്ടുതോറും 
ആഘോഷിച്ച വരുന്ന കൊങ്ങന്പട. ഈ ചടങ്ങിന്െറ 

ഉല്പത്തിയെപ്പുററി ഠം അഭ്ധ്യായത്തില് ഖിപരിച്ചിടട 
കൂളതു നോക്കുക. 

അത്തച്ചമയമഹോത്സവം, 
ി 

മഹാബലി ചക്രവര്ത്തിയുടെ തലസ്ഥാനം കൊ 

ച്ചി ഠാജ്യത്തിലുള്ള തൃക്കാക്കര എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു 

എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ മഹാലഖിഷ് ണു 

വിന്െറ അവതാരമായ വാമാമൂത്തിയുടെ പ്രതിഷ്്യു 
ആള ഒരു പുരാതയക്കേത്രവും, മാറനേക ചരിത്രസ്മാര 
കങ്ങളും ഇന്നും കാണാം. ., ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ആണ്ടു 

തോറും ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം സംബന്ധി 
? ഒരുല്സവഖം നടക്കുന്നു. ഒരു മാസം മുന്കൂട്ടിയാണു 

ഉല്സവഖത്തിന്െറ കൊടിയേററം. പ്രധായ ഉല്സവം ' 
നടക്കുന്നതു”. ഒഴു വിലത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങ ളിലാണു, 
അതില് സംബന്ധിക്കുവാന് കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാ 
രെല്ലാവരും കാലേകൂട്ടി വന്നുചേരണമെന്നായിരുന്നു 

മാമൂല്. അതനുസരിച്ചാണു കൊച്ചിരാജാക്കന്മാർ അ 
അമ ഒരുല്സവമായി ആണ്ടുതോറും ആഘോഷി 

ച്ചുവന്നതു"'. ന് രാജാക്കന്മാർ പുരാതനകാലം 

[ 
ശ്ച 

വ 
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മുതല് ആണ്ടുതോ൨ം അതു. ഒരു ദേശീയ മഹോല്സവ 
മായി ആഘോഷിച്ചുവന്നിരുന്നു. 

നം. അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങു കൊച്ചി രാജാവു 
_ തന്െറ സവ്വാഭരണങ്ങളും ധരിച്ച, അകമ്പടിയോടും 

വാദ്ലയമേകങ്ങളോടും കൂടി കനുകപ്പല്പക്കിര എഴുന്നളുളു 

ന്നതായിരുന്നു. ഈ എഴുനൂള്ളത്തു സാധാരണ നട 
ത്തപ്പെട്ടിരുന്നതു, തൃപ്പുണിത്തുറ കോട്ടമതില് ക്കകത്തു 
വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ, തൃശ്ശിവപേരൂര് വച്ചും ഇരി 
ങ്ങാലക്കുട വച്ചും അതു ചിലപ്പ്യോഴെല്പാം നടത്താവു 

ണ്ടായിരുന്നു. 

ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം ഠാളിനു രണ്ടു ദിപ 
സം മുന്കൂട്ടിത്തന്നെ, കൊച്ചി രാജധാനി നാനാപിധ 
ത്തിലുള്ള വിചിത്രപ്പുണികളാല് അലങ്കരിക്കപ്പെടും. 
അപ്പ്യോഴേശഒ കേരതുത്തിന്െറ പിവിധ ഭാഗങ്ങളില് 

നിന്നും അനേകലക്ഷം ജനങ്ങാം ഉല്സവം കാണുന്നതി 

നായി വന്നുകൂടും. അഭപ്പാഠം മുതല് തൃപ്പ്ണിത്തുലപ്പ 

ട്ടണവും പരിസരങ്ങളും ഒരു, മനുഷ്യമഹാസമുദ്രമായി 

ത്തീരും. പലതരം കച്ചവട സാധനങ്ങളുമായി അനേ 

കം കച്ചവടക്കാരും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പതിവാ 

യിരുന്നു . 

അത്തംനാഠം പുലര്കാലേ എട്ടുമണിക്കു മുന്പായി 

കൊച്ച്രിമഹാരാജാവു ശ്രിപൂര്ണ്ണത്രയീ ശാലയത്തില് 

എഴുന്നള്ളി സ്വാമിദര്ശനം നടത്തും. ഒന്പതു മണി 

ക്കു മുന്പായി ഘോഷയാത്രയില് ചേരുന്നതിനുള്ള ആ 

ളൂകളെല്പാം കൊട്ടാരത്തില് ഹാജരായിരിക്കും. കൃത്യം 

ഒന്പതര മണിക്കു ഫഡോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയായി. 

കൊച്ചിന്പതാകം നെററിപ്പട്ടം ഇവ വഹിച്ചുള്ളകരി 

പരന്മാര് ആദ്യം ടക്കം. പിന്നീടു നായര് പട്ടാളം, 

ന്. കന്. 
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കുതിരപ്പുട്ടാളും പപിലിക്കുന്തക്കാര, പഞ്ചവാദ്യം, വാ 

ഒംഛരിപ്പിടിച്ച അവകാശികറം മുതലായപ൪ അണിഠി 

രക്കും, അതിനെത്തുടര്ന്നു ശുഭമുഹൂര്ത്തത്തില് മഹാരാ 

.ജാവു തന്െറ രത്താഭരണങ്ങളെല്പാം ചാര്ത്തി, കന 

കപ്പുല്പക്കില് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. അതിന്െറ പിറ 

കിലായി വാളരിപ്പിടിച്ച ഇളയതമ്പുരാന് തുടങ്ങിയ 
വരും പ്രമുഖരായ ഉള്ലോഗസ്ഥന്മാരും യില്ക്കും. അ [ 
പ്പ്യോഴേക്കു ഘോഷയാത്രആരംഭിക്കുകയായി. പീരങ്കക 
ളൂടെ മുഴക്കവും ബാ൯൨, പഞ്ചവാദ്യം ഇവയുടെ 

സ്വരവും ജനങ്ങളുടെ ആര്പ്പുപിളികളും, ഇതോടുകൂടി 

ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു മണിക്കൂര് കഴിയൂമ്വോഠം ഈ 

ഫോഷയാത്ര ഡര്ബാര് ഹാളില് എത്തുന്നു. പിന്നിടു 
തിരുമേനി പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളില് വഴിപാടു നടത്തു 
കയും രാജകടുടംബാഗേങ്ങറാക്കും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥ 

ന്മാര്ക്കും *പൃത്തന് കൊഴുക്കല്? നടത്തുകയുമായി., അതു 

കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ചെഴുന്നളളത്താണു”. . ഇതിനെത്തു 

ട്രര്ന്നു വൈകുന്നരം അനേകായിരം സാധ്യക്കഠാക്കു പ 

തിചിന് പടിയുള്ള “ പുത്തന് കൊടുക്കലും ഉണ്ടായിരി 

ക്കും. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു 1040--നു മുന്പു വളരെ 

ക്കാലത്തേക്കു കൊച്ചിത്തമ്പരാക്കന്മാര അത്തച്ചമയം 

ആഘോഷിച്ചുപന്നതു'. ) 

കേരളത്തിലെ കളരികഠം . 

ബരിട്ടീഷ,കാരുടെ ശക്തി പ്രബലപ്പെടുന്നതിനു 
മുന്പു കേരളത്തില് അനേകം ചെറിയ ചെറിയ രജ 

ക്കന്മാരും, നാടുവാഴികളും, ദേശഖാസികളും മാടമ്പി 

മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജൃത്തില് ക്രമവും സമാധായ 
വും പാലിക്കുവാന് ഇന്നത്തെഃപ്പാലെ സര്ക്കാർ വക 

യായി പോലീസോ റിസര്വു പട്ടാളമോ ഉണ്ടായിരു 

ല്ല. അഥവാ രാജകിയസേനകമളെ ഖേഗത്തില് 
വി 
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കൊണ്ടുപോയി സമാധാനം പാലിക്കുവാന് തക്കവിരി 
യുള്ള റോഡ്യകളം ഗതിധേഗമുള്ള വാഹരയങ്ങളും അന്നി 

ല്ലായിരുന്നു. ആകയാല് ഓരോ പയരനും ഡുഭ്ധമുറക്ഥം 
ശീലിച്ചു തന്നത്താന് രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിട്ടി 
രുന്നു. ആ ഉദ്ദേശത്തിനായി കരകം തോവും കളതി 

കഠം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 

കളരികളില് കായികാഭ്യാസം ടത്തിയിതന്നആ 

ശാന്മാര്ക്കു “കേവുപ്പു്” “പേണിക്ക൪” എന്നിങ്ങനെയുള്ള 
സ്ഥായപ്പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു. നായന്മാരും നസ്പാണി 

കതും ഈഴവരും ഇങ്ങനെ കളുരികഠം നടത്തുകയും, കാ 

യികാഭ്യാസങ്ങഥം ശീലിക്കുകയും, പണിക്കരസ്ഥാനം 

വഹിക്കുകയും, ചെയ്തിരുന്നതായി ലകീഡ്ങ്ങളുണ്ടു". മറ൨ 
വശ്ശുക്കാരും ഈ പതിവു ടത്തി മെയ്വഴക്കം വരുത്തു 

കയും, കഠയികാഭ്യയാസങ്ങാം ശീലിക്കുകയും ചെയ്തിരി 

ക്കണ൦ അല്ലാതെ അക്കാലത്തു ജിചിതം തന്നെ സാ 

ഭ്ൃമല്പായിരുന്നു. 

ഏഴു വയസ്സ പ്രായമാകുമ്പോം കായികപരിശില 

ധം ആരംഭിര്ഒകയായിരുന്നു പതിവു. രോഗമില്ലാത്ത 

ശിശുക്കളെല്ലാം ഈ പ്രായമാകമ്പോറം കളരികളില് 

പോയി കച്ചകെട്ടണമെന്നുള്ളതു നാട്ടുനടപ്പായിരുന്നു. 

ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു, ദേഹമാസകലം ഏ 

ണ്ണ തേച്ചും ഓരോ കായികാഭ്യാസങ്ങറം ശീലിക്കുകയം 

യിരുന്നു. ശരീരത്തിനു യല്പ അയവും മയവും ഉണ്ടാകു 

ന്നതിനായിരുന്നു ഈ പ്രയോഗം. അതു കഴിഞ്ഞാല് 

ആശ്രന്മാര് പിദ്യ€ ത്ഥികളെ ചപിട്ടിത്തിരുമ്മു നടത്തും. 

അതിനായി പില്ലര് ത്ഥികഠം ദേഹത്തില് എണ്ണയും 

തേച്ച”, ഒരു പുല്പ്പായില് കമഴ്ന്നു കിടക്കണം. 

അപ്പ്യോഠം കളരി ആശാന്മാര്, മുകളില് തുക്കി 

യിട്ടുള്ള കയറില് പിടിച്ചു കൊണ്ടു, ശിഷ്യന്മാരുടെ ശ 
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രീരത്തില് കാലുകൊണ്ടു മൂദുച്ായി ചവുട്ടിത്തിരുമ്മുക 

യായി. ഇങ്ങന്നെ ചവ്ട്ടിത്തിരുമ്മു നടത്തുന്ന ആശാനു 

നല്പ ദേഹബലവുംം മരമ്മങ്ങളെപ്പുററിയുള്ള 'അറിവും 

ശ്വാസം ന യ്യു ഉണ്ടായി 
രിക്കണം. ടു 

കളരിയാശാന്മാര് പിന്നിട്ട ശിഷ്യയഗ്മാരെ കാരോ ' 
പയററുകഠം പഠിപ്പ്ിക്കുപാന് തുടങ്ങും. അയയ്ക്കു മൂന്നു കി, 

വിഭാഗങ്ങളു ണ്ടായിരുന്നു. വെറും കൈപ്രയോഗം 

കോലുകയരറം, ആയുധാഭ്യാസം എന്നിവയായിരുന്നു 

ളാ മ പേരുകറാം. ഇവയില് ഓരോന്നിലും “അട 

വുക്ളും തേടവു "കളും മുണ്ടായിരുന്നു. കൈയയററം 

ചെയ്യുന്ന ആം ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ €അടവുക? 
മെന്നും, അവയ്ക്കുള്ള മവ൮ുകൈധ.ളെ തടവുക ളെന്നും 

പിളിച്ചിരുന്നു. പെറും കൈപ്രയോഗത്തില് രണ്ടു 
പേര് തമ്മില് ആയുധങ്ങളോ വടികളോ കൂടാതെ പോ 
രാട്ടം നടത്തുന്നു. കോലുകയറഠത്തില് കോലും വടിയും 

കൊണ്ടുള്ള അടവും തടവും ആണു വടക്കുന്നതു്. എത്ര 
നേരം രാരി പരസ്തറരം ദേഹത്തില് തല്ലേല് 

ക്കാതിരാിക്കുന്നത: ണ്” ഈ പയററില് മെച്ചം: ആയു 

ധാഭ്യാസത്തില് ഖാഠം? കടുത്തില, പൊന്തി ഈ ആ, 
യൂധങ്ങാം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണു ഉണ്ടായിരു 
ന്നത്. 

പന്തൂണ്ടു തകാല്പത്തോളം ണി രന്തരം കുളൂര” പ്പയ 

റ൨൮കുറം ശീലിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ്ട. ധര്ലലിമരറ്യര് 

അയി യ, 

പ്രാച"നകേരഴത്തിലെ വി സി ോത്ങ്യഷിര 

ന്ന തച്ചൊള്ളില് ഒതേനനും ആരോമഃച്ചകവരുംം 

കോമന് നായരും കളുരിപ്പുയററ് ല് അതിസമര്ത്ഥരാ 
യിരുന്നുവെന്നു പടക്കന് പാട്ടുകളില് കാണുന്നു. ചെ 
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ബ്വകശേരിരാജ്യത്തു കളരിപ്പുയഠ൨കറഠം ശിലിപ്പിക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ടി, ഭദ്രാണമ്പള്ളി നായ്ക്കൂന് എന്നൊരാഠറംക്കു 

ഒ ഭവഠാവും അനേകം വസ്ത്ൂക്കമും ഭേഖനാരായണന് 
എന്ന രാജാവു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നു കാണുന്നുണ്ടു്”. 
കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളും നായന്മാരോടൊലപ്പും 
കളരിപ്പുയററില് സമമത്ഥ രായിരുന്നു വെന്നും, മര്ധ്യകേത 
ത്തിലെ റഠാടു വാഴികളും പോര്ട്ടുഗീസുകാരും അവതെ 

തങ്ങളുടെ സഹായികളായി കരുതിയിരുന്നു യെന്നു 

പല ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ടു”. 

മദ്ധ്യായം 18 

കേരള സംസക്കാരം 

അതിന്െറ പ്രത്വേകതകഥം 

പല കായ്യ്യുങ്ങളിലും കേരളസംസ്ക്കാരത്തിന്ത 

ച്ചില പ്രത്യേകതകളണ്ട്'. ഉദാഹര ണമായി നമ്മുടെ. 

രാജ്യത്തു വീടുകളുടെ നിമ്മാണരീതി അടുത്ത ദേശ 

മായ തമിഴ് നാട്ടിലെപ്പോലെ അല്പ. അതുപോലെ 
തന്നെ കവിതകളിലും, രാജ്യനിയമങ്ങളിലും, ജനങ്ങ 

ഉടെ ചേഷത്തിലും, ഭാഷയിലും ഭക്ഷണത്തിലും, ആ 

ചാരങ്ങളിലും എല്ലാം കേരളീയര് അന്യദേശ കാരില്, 
യിന്നു ഡൃത്ചസ്തൂരാണു്. ഈ പ്രത്യേകതകഠം എങ്ങ 

രെ ഉണ്ടായി? അതു തലമുറതലമുറയായി ഈ രാജ്ചൃ 

ത്തു ഠാടന്നിട്ടുള്ള അനേകസംഭവങ്ങളുടെ ഫലമത്രേ. 
അതു മാറവുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ദേശീ 
യ ലക്ഷണങ്ങളെ അത്രേ സംസ്ക്കാരമെന്നു പറയുന്ന 
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അ. അധിക പങ്കം കേരളീയരുടെയുംമന:സ്ഥിതിയെ- 
അത്രേ അതു കാണിക്കുന്നതു”. 

രരുമക്കത്ഥായം. 

ഓരോ കുടുംബത്തിലും അച്ഛനും അമ്മയും ആ 
ണല്ലൊ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചു വളൂര്ത്തിപ്പ്യോരുന്നതു”. 
അഥ ഛന് പ്രയത്നിച്ചു ധനമുണ്ടാക്കുകയും, അതു കൊണ്ടു. 
അമ്മ കുടുംബത്തെ പോറവുകയുമാണല്ലൊ സാധാരണ 

ചെയ്തുവരുന്നതു”. അച് ഛന്െറ കാലശേഷം ആദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ സ്വത്തു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങാം ഭാഗി 
ച്െടുക്കുന്നു. ഈ ദായക്രമത്തിനു മക്കത്തായം എന്നു. 

പേര് അടുത്ത കാലത്തു പാസ്സ്റാക്കിയിട്ടുള്ള രാജ്യനിയമ 

പ്രകാരം, കേരളത്തിലെ സകല വഗ്ലക്കാരും ഇപ്പ്യോഴേ 

ക്ങ മക്കത്തായം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊിര് ക്കുന്നു. പക്ഷേ 

പൃരാതന കാലം തൊട്ടു ചേറൊരു ദായക്ര മമാണു കേരള 
ത്തില് നിലവിലിരുന്നത്. അതിന്െറ പേര്”, മരുമ 
ക്കത്തായം എന്നാണ്. 

മരുമക്കത്തായക്രമപ്രകാരം, കടുംബത്തിലെ അംഗ 

ങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അച് ഛനല്ല, അമ്മാ: 
ഖന്ാണ്, അമ്മാവനാണു കുടുംബത്തിലെ കാരണവര്. 

ആ ക്രമപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു സഹോദരികഠം 

സ്വന്തം വീടു പിട്ട ഭരത്താക്കന്മാരുടെ ഗൃഹ അതിലേക്കു 

പോക പതിവില്ലായില്ന്നു ്സ്ലികഠംക്കായിരുന്നു കുടും 

ബത്തിനെറ അവകാശം. ഒരു കുടുംബത്തില് പല സ്രീ 
ബന്താനത്അളുണ്ടായാല് അവരെല്ലാം ആ കുടുംബത്തില് 
കൂട്ടായി താമസിക്കുകയാണു പതിപു”. കടുംബസ്വത്തു 
പങ്കിടുകയില്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ രജകടുംബ 

ഞ്ങളും, നായന്മാരും ഈഴവരും പഴയ കാലംമുതല് മരു. 
മക്കത്തായം അനുസരിച്ചു ജീപിച്ചുപോന്നു. അടുത്ത 

കാലത്തു നായന്മാരും ഈഴവരും മക്കത്തായം സ്വീക 
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രിച്ചിട്ടണ്ടു. എന്നാല് രാജകടുംബ്വങ്ങളില് ഇന്നും 

മരുമക്കത്തായമാണ നിലവിലിരിക്കുന്ന തു്. 

സ്്രീസ്വംതന്ത്ര്യം. 
മരുമക്കത്തായക്രമത്തിന്െറ -ഒരു പ്രധാനഫലമാ: 

ണു സ്ര്രീസ്വാതന്ത്ര്യം. മരു മക്കത്തായപ്രകാരം കുടും: 

ബത്തിന്െറ അവകാശികാം സ്റരരീകളുത്രേ മക്കത്താ 

യപ്രകാരം ര തെ നു കുടുംബസ്വത്തു 80 

ഗിച്ചുകിട്ടന്നതു”. ആകയാല് ആ ക്രമത്തില് സ്ത്രീ. 

കഠംക്ക്? അത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. 

പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കഥയാണ്. ഇപ്പ്യോഠം 

കേരളീയര് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംസ ദക്കാരത്തിലും 

വളരെ അധികം മുന്പിട്ട രില്ക്കുന്നു. മക്കത്തായിക. 

ഉം മരുമക്കത്തായികളം, ന്യായമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, അധ 

രുടെ അമ്മമാര്ക്കും, സഹഫോടരികറഠാക്കും, പെണ്മ 

ക്കറംക്കും അനുവദിച്ചുവരുന്നു. ഇക്കായുത്തില് ജാതി 

യോ, മതമോ, വഗ്ഗമോ കേരളത്തിലില്പതന്നെ, 

സമുദായമൈത്രി 

കേരളത്തില് പല സമുദായങ്ങറം കൂടി കഴിയു, 
നുണ്ടു”. ഭൂലോകത്തുള്ള സകല വഗ്ലുക്കാരും വര്ണ്ണ. 
ക്കാരും. മതക്കാരും ഈ ഭവിഭാഗത്തിലുണ്ടെന്നു പറ 

ഞ്ഞാല് വലിയ തെററില്ല. മലയാളികള തമിഴരും, 
കൊങ്ങിണികളും ഇവിടെയുണ്ടു”. . ആയുവംശജന്മമ 

രായ വയനമ്പൃതിരിമാരുംയ ദ്രാപിഡവഗ്ലക്കാരും സാംബ 

വ൪, ചേരമര്, മലവഗ്ലക്കാര തുടങ്ങിയ ആദിമ വശ്ശു 

ക്കാരും, ഈഴത്തു ധാട്ടില് നിന്നും പന്നവരും ഇധിടെ 
യുണ്ടു”. പ്രാചിനകാലം മുതല് ഇപിടെ കുടിയേറിയ 
രാണ യ്ഹ൮൭ന്മാര്. ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാംമതം. 
ക്രിസ്തുമതം ഇവയുടെ അനുയായികളും ഇവിടെയുണ്ട്”. 
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'അവരെല്പഠം ഈ നാട്ടില് ചിഭിന്നസമുദായങ്ങളായി 

്ടാണു കഴിഞ്ഞുകൂഴന്നതു”. അവരുടെയെല്ലാം പൊതു 

ഖ്വായ ജന്മഭൂമിയാണു കേരളം. അവര്ക്കു വേറെ മാതൃ 
ഭൂമിയില്ല. ഭിന്നവഗ്ഗദമാരായ ഇവരെല്ലാം ഏകോദര 

സഹോദരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇങ്ങനെയ്യുള്ളു 
മൈത്രി മറ൨൮ ഭേശങ്ങളില് അപുവ്വൃമത്രേ. 

അരുതരുതു വിരോധം, ഭിന്നലദ്ഗുങ്ങളെല്ലം 
ഒരു ചരടിലിണക്കിക്കോത്ത പും? പങ്ങളല്ലോ. 

എന്നു്” കേരമുപാണിനി എന്നു പ്രസിദ്ധനായ രാജ 

“രാജപരമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്, പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 

സ്വരം സാക്ഷാല് ആദികാലം മുതല് കേരളരാജാക്ക 

ന്മാര് പാടിയിട്ടുളുളൂ ഒരു പല്ലപി മാത്രമാണു” .ഈ 
സമുദായമൈത്രിയത്രേ കേരളുസംസ്ക്കാരത്തിന്െറ , 
മാഹാത്മ്യത്തിനു കാരണം. 

ശുചിത്വം 

കേരളീയര് ഏുപാതും പാലിക്കുന്നതില് വളരെ 
ശ്രഭ്ധയുള്ളൂപരാണു”. ഈ വിഷയത്തില് ജപ്പാന്കാരും 

“കേരളീയതം തുല്യരാണെന്നു ഭലോകം സമ്മതിക്കുന്നു. 

“ഭിവസത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യ്യമെങ്കിലും ദേഹശുഭ്ധി പരു 
ത്താത്ത കേരളീയര് ചുരുക്കുമത്രേ. നാം സാധാരണെ 
ചെള്ളവസ്ര്രുമാണല്ലോ ധരിക്കുന്നതു. അതില് അ 
'ല്പ്പും അഴുക്കു പററിയാല് അതു തെളിഞ്ഞു കാണും. 

“ആകയാല്നാംവസ്്രൂധാരണത്തിലും ശുഭ്ധി പാലി 
വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നാം ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതുകാര 

“ണത്താല് പല രോഗങ്ങളും കേരളീയരെ ബാധിക്കാ., 

രീല്പ. ദേഹശുഭ്ധി പാലിക്കുന്നപര്ക്കു മനഃശുഭ്ച് 
സാമാന്യമായി ഉണ്ടാകും. കേരളത്തെ ക നി 

നം ഇ] പ്രാവശ്യം 
'ന്ദര്ശിച്ചിട്ടളള ഒരു ലോകമ ച്യനണേല്ലെ നി 
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ത്മാഗാന്ധി. ഒമദ്ദേഹം കേരകീയരുടെ ശുചിത്വത്തെ. 
പലപ്പോഴചം ആത്മാത്ഥമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദേഹ 
ശുദ്ധ ലിലു മന:ശുദ്ധിയിലും നമുക്കുള്ള മേന്മ നാം ഒരി, 

ക്ലൂ കൈഖചെടിയരുതു”. ന 

കംലാസ്ബവേധം:--- 

കേരക്കീയരാണുമ് ഇന്ഡ്്യാമ ഹാരാജ്യത്തില് അ. 

ക്ഷരാഭ്യാസത്തില് മുന്പിട്ടുനില്ക്കുന്നതു''. സാമാന്യ 

ലിദ്യാഭ്യസേം ഇത്ര അധികം മററ സംസ്ഥാനങ്ങളില്, 
പ്രചരിച്ചിട്ടില്ല. ദാരില്ല്യവും മററു രാജ്യങ്ങളിലെ. 

പ്പോലെ നമ്മുടെ രജൃത്തില്ല. അതിനാല് ജനങ്ങ, 

സാഹിത്യം, സംഗീതം. ചിത്രമെഴുത്തു”, നൃത്തം, 
കൊത്തുപണി, ആലയയാിര്മ്മാണം മുതലായ കലാ 

ലിദ്യകളില് അഭിരുചിയു ള്ളവരാണ്”. മലയാളുസാ. 
ഹിത്യം വരെ വിപുലവും സമ്പന്നപുമാണു”. ചിത്ര 
ന, ല് പ്രസിദ്ധമായി പലരും ഈ യഠാട്ടിലുണ്ടായി 

ട്ടു. ദന്തം, മരം, ശില മുതലായവ യിലുള്ള കൊത്തു 

പണി കേരഭത്തില് സമൃദ്ധിയാണ്”. ഈ ഠാട്ടിനു.- 

പ്രത്യേകമായി ഒരു ആലയനിര്മ്മാണരീതി തന്നെ 
യുണ്ടു?. ആട്ടം തുള്ളതക്കഥ മുതലായവയില് 
സാഹിത്യവും വൃത്തവും തമ്മില് സംയോജിക്കപ്പെട്ടു 

കാണ്ടന്നു. നമ്മുടെ കലാഖിഭ്യകഠം ലോകത്തീിലെവി 
ടെയും പ്രസിദ്ധമത്രേ- ആകയാല് കലാഃബാധവും 

കേരള സംസ്ക്കാരത്തില് സ്ഥൃലിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരു 
ഘട കമത്രേ. ം ൽ 

ഉദിച്ചയര്ന്നുഖരുന്ന സ്വതന്തൂഭാരതത്തീനു”, സം 
സ്ക്കാരേ സമ്പന്നമായ കേരളുദേശം, ഒരു തൊടുകറി 
യായി വല സിക്കൊണ്ട രിക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 18. 

തീരുവിതുംര്_കൊച്ചി സംയോജനം 

1949 ജുലൈ മാസം 21.0൦ തീയതിയാണ്ട തിരു 
ബിതാഴകൂവും കൊച്ചിയും സംയോജിക്കപ്പെടടതു്. പഞ്ച 

“സാരയും പാലും ഒരുമിച്ചു ചേര്ന്നുതുപോലെയാണ്ട് 

“ഈ സംയോജനം എന്നു വള്ളത്തോറം മഹാകവി പറ 
“ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെത്രയോ പരമാര്ത്ഥമാണ്”! കേരളത 
ദേശം ഒന്നു” കേരളഭാഷ ഒന്നു് കേരള സംസ്ക്കാരം 
ഒന്നു?. ഈസ്ഥിതിക്കു കേരളത്തില് ഒരു ഗവ ണ്മൈന്വ൨ും ച 

ഉണ്ടാകുന്നതാണ്” നള്തു്. പക്ഷേ കേരളദേശം മുഴുപന് 
ഒന്നാകുന്നതിനു് ഇനിയും കാലമായിട്ടില്ല. അതിയാല് 

“അതിനെര പ്രധാ ഗതോ തിരുചിതാംകൂവും 
കൊച്ചിയും മാത്രമാണു”, ളള പി രിതിയില് 

ഇപ്പോഠം യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിറ്ുളളതു്. സ്വതന്ത്രഭാ 

“രതത്തിലെ നേതാക്കന്മാരായ നെഹ് ൮ചിനൊയും. പ 

ഭട്ടലിന്െറയും ആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണ്? ധാം പഭ്ധതി 
“സ്വീകരിച്ചതു. 

.8. രാജവാഴ്ച, 

ഈ പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചുതോടുകൂടി കൊച്ചി മ 

പം ഫ്ാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സ്വമനസ്സാലെ രാജ്യ 

ഛാരം പേക്ഷിച്ചു.. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു " [ 
01) 

'സംയുക്തരാജ്യത്തിലെ ന പ എന്നുള്ള പദചി 
സ്വീകരിക്കുകയും ചെ മററു സംസ്ഥോഠാങ്ങളില് 

“ഗപ്പര്ണ്ണുര്മാര്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ്ുട നമ്മുടെ നാട്ടില് രാജ 
“പ്രമുഖനുള്ളതു്. 
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ഭരണകൂടം 

സംയോജനത്തിന്െറ മ്മി, മുന്പുണ്ടായി 
രുന്ന രണ്ടു ഭരണകൂടങ്ങാം ഒന്നില് ലയിക്കുകയുണ്ടൊയി. 

രണ്ടു ഹൈക്കോടതികഠംക്കു പകരം . ഇപ്പ്യോഥം ഒരു 

ഹൈക്കോടതി മാത്രമാണുള്ളതു”. അതിന്െറ സ്ഥാനം 
എഠണാകളത്തുമാണു”. മന്ത്രിമാരും, സെക്രട്ടറിയോവം 

പിള പപ്പു അഭദ്ധൃയക്ഷന്മാരും തിരുവനന്തപുരത്തു 

താമസിച്ച ഭരണം നടത്തുന്നു. സംഘയോഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട 

യിയമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതും തിരുവ നന്തപുരത്തു 

തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണകൂടവും 
ഭരണവകപ്പകളും ഒന്നായതുമൂലം, ഭരണച്ചെലവു വ 
കരെ കുറയുന്നതിനു യായി, 

്ഥിസ്്രിക്ട് വിഭജന . 

| സംയുക്തമായ തിരുവിതാംകൂര്. കൊച്ചി സംസ്ഥാ 

' ത്തെ ഇപ്പ്യോഗം നാലു ഡിസ്ര്രിക്  ട്കള്രായി വിഭജിച്ചി 

രിക്കുന്നു. അവയുടെ പേരു യഥാക്രമം തിരുവനന്ത 
പുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശിപപേരൂര് എന്നിപ 

യത്രേ. ആഭ്യത്തെ രണ്ടു ഡിസ്റ്റ്ിക്' ട്ടകറം പഴയ തിരു 

ചിതാംകൂരറിലേതു തന്നെ. ഠാലാമത്തെ തൃശ്ശിചപേ 
രൂ ഡിസ്ത്രിക്സില് പഴയ കൊച്ചീ രാജ്യത്തിനു പുമേ 
കോട്ടയം 'ഡിസ്ത്രിക്കിലെ കുന്നത്തു യാ ച പഠറവുരും 

താല മകം കൂടി പ; പി 

€ 6. ചാക്കകളടെ നീക്കം. 

തിരുവിതാംകൂവം കൊച്ചിയും കു ര്കഷ്യ്രി 

നെ ഭരണത്തിലായിരുന്ന സമയത്തു”, അതിര്ത്തി 
പ്രദേശങ്ങച്ഛില് ചാക്ക കളു ണ്ടായ രുന്നു. ഇത ചരക്കക 

ളില് കൂടി പുകയിലം കവറു" കഞ്ചാവു", മദ്യം 
. നെല്ല്" അരി ഇവ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോഷന്നതിനുമ 
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സ്വാതന്ത്ര്യമില്പായിരുന്നു. തന്മൂലം ഗതാഗതത്തിനുംക്ച 
കചുപടത്തിനും വളരെ വിഘാതം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 
സംയോ ജയത്തോടു കൂടി ഈ ചദക്കുകഠം നിവുത്തലാക്കു 

പ്പെട്ടു. ഈ പരിഷ്ക്കാരം മൂലം സര്ക്കാരിനു വലിയ 
യഷ്ടൂമുണ്ടായി. എങ്കിലും ജനങ്ങഠാക്കുണ്ടായ ആദായ 

വും സാകയ്യുവും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു . 

൫8. അഞ്ചല്തപാല് സംയോജനം. 

തിരുവിതാം കൂവം കൊക്ചിയും സംയോജിപ്പിച്ചു 
തോടു കൂടി കത്തുകാഠം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കൊ 
ച്വിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കു ചേഗത്തില് ഏ, 

'ത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിട്ടു. ആകയാല് ഒരു ദിചസം 
കൊണ്ടു” തിര പനന്തപൃരത്തുനിന്നും തൃശൂരില് എഴ്ച 
ത്തുകാം കിട്ടുപാന് വേണ്ട ഏര്പ്പാടുകഥം മുടനെ ചെ 

ഒരു കൊല്പത്തിയകം അഞ്ചലും തപാലും സംയോ 

ജിപ്പ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. 

1. ഖില്യാഭ്യസ ഡിപ്പുര്ട്ടുക മന്റിന്െറ 

ഏകീകരണം. 

സംയോജഠാത്തോടു കൂടി പലിദ്യാഭ്യാസപരമായ 
പ്ല മാററങ്ങളും ചേണ്ടിവന്നു. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളി 

ലെയും പാല്ലപുസ്തകങ്ങളും പാല്ലപദ്ധതിയും മുന്പ 

ചെപ്വേഠെ ആയിരുന്നു. അവയെ പരിഷ ക്കിച്ചും 
ഒരുപോലെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യം യേരിട്ട. അതും ഇ 

പ്പ്യോഴേക്കു മിക്കവാ൨ം പൃര്ത്തിയായിട്ടണ്ടു. 
തിരുവിതാംകൂര് സവ്വകലാശാല എന്ന പേര് 

ലാണ്ട ളള സര്വ്വകലാശാല ഇപ്പോഴും അഠിയ 

പ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും അതില് കൊച്ചിയിലെ 

സര്ക്കാര് കോളജുകറം കൂടി ന്നിടടടു; അതിന്െമ 

റിനയമഞ്ങ്ം ഇപ്പ്യോഠം പരിഷ് ക്കരിച്ചുവരികയാണ്ട്”. ടം 
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അപ്പ്യോഴേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള സര്വ്വ കോളജു 

കളും അതിലെ അഗഗങ്ങളായിത്തിരും. 

8. രാജ്യനിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണം. 
മുന്കാലങ്ങളില് തിരുലിതാം കൂറിലെയും കൊ 

ച്യിയിലെയും രാജ്യനിയമത്ങം വ്യത്യസ്ത മായിരുന്നു. ഇ 

(പ്പോഠം അവയെല്ലാം ഒന്നായി വരുന്നു, അതു നീതി 
്യായവകല്പിന്െ “ ഭരണത്തിന്” അത്യാവശ്യമാ 

ണല്ലോ. 4 

8. കേന്ദ്രഗവണ്ടെന്വമായുള്ള ബന്ധം 

1950 ഏപ്രില് മാസം 1-൦ തീയതി ഗര 
“ന്ൈൈന്വും നമ്മുടെ ഗപണ്ടെന്വമായുള്ള സാങ്ചത്തിക 
“സംയോജനം ധടപ്പില് പന്നു. അതിന്െറ ഫലമായി 
“തപാല്, കടല്ച്ചു്കംച നാണയയാിര്മ്മാണം, ' അക്കെ 
ണ്ട സ്, പ്രക്ഷേപണം, ആദായനികതി, കേന്്രഎക്? 

൭സെസ്, ടെലിഫോണ് ഇവയുടെ ഭരണം കേന്ദ്രം 
ഏറെറടുത്തു. അവയില്നിന്നുള്ള പരഖിനും ചല 
“ഖിനും നമുക്കര്ഹതയില്ല. വിദേശത്തുനിന്നും പരുത്തുന്ന 

ധാന്യങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തിലൊരംശം കേന്ദ്രത്തില് നിന്നം 
മുക്കു തരുന്നതുമായിരിക്കും. 

മേല്പ്പറഞ്ഞ പിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ്മ്* 
യാം ധാമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു കിട്ടിയി 
ട്ടുള്ളത്. ഐകമത്യം കൊണ്ടുളള ഗുണവും ബലവും 

മുക്കു ഇപ്പ്യോഠം ലഭിച്ചിട്ടണ്ട്. അതില് മുക്കു സ 

ഭന്താഷിക്കാം. 
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കേരളത്തിന്െറ ഭാവി 

ഐക്യകേരളം 

1. നമ്മുടെ ദേശം വിശാലകേരളമാണ്?. തിരു 
വിതാംകൂര് കൊച്ചി സംസ്ഥാഠം അതിന്െറ തെക്കു 
ഭാഗം മാത്രമാണു”. അതിനു വടക്കായി കിടക്കുന്ന മല 
ബാര് ജില്ലയും കേരളുദേശഅില് പെട്ടതത്രെ. : അതു 
കൂടി ചേര്ക്കുന്ന പക്ഷം കമ്പ്യഠകുമാരി മുന്പു മുതല് ക൦ 

ഞ്ഞിരോടു ( കാസര്കോടു ) നദിച രെയുള്ള ദേശമത്രയും 

ഒരു ഭരണത്തില് വന്നുചേരും. അ।പ്പാഠം കേരളുദേശം 

മുഴുപന് ഇന്ഡ്ച്യായൃണിയനിലെ ഒരു പ്രധായപ്രധിശ്യ 
ആയിത്തിരം. ആ ആദര്ശമാണു മലയാളികളുടെ 

മനോരാജ്യത്തില് ഇപ്പ്യോഠം കടികൊള്ളന്തു”. 
ഉ. അതിനുളള സാദ്ധൃതകറം പലതാണ്ട്. 

ആദ്യമായി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുവാനുള്ളതു കേരള 

ഭൂമി മുഴുവന് ഒരു പ്രകൃതിചിഭാഗമായി കിടക്കുന്നു എ 

നനുള്ളതാണ. പടിഞ്ഞാവും തെക്കും അറബിക്കടലുട 
കിഴക്കു സഫ്യ്യാദ്രിയും മൂലം ഇതു ചേര്തിരിക്കപ്പെട്ട 

കിടക്കുന്നു. പടക്കെ അതിരു കര്ണ്ണാടക ജില്പയത്രെ. 

ഇവിടത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും വിള വുകളം 

തുല്യമായതു കൊണ്ടു ഇലിടം ഒരു പ്രത്യേക ഭരണത്തിനു 

തുലോം യോജിച്ചതാണ്”. 
8, ഐക്യകേരളം സ്ഥാപിക്കുലാനുള്ള മറെറാരു 

സാദ്ധ്യത ഈ പ്രദേശത്തിലെ പൊതുഭാഷയിലും 
സംസ്ക്കാരത്തിലും കാണാം. ഈ പ്രദേശത്തില് തമിഴു 
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സംസാരിക്കുന്ന ഏതാനും ജനങ്ങളണ്ടു'. അവരുടെ 

മാഷ നമ്മുടെ അയല്പ്രദേശമായ തമിഴുനാട്ടിലെ ഭാഷ 

യത്ര്രെ. മലയാളികളും രമിഴരും ഇന്ഡ്യന് ിപ്പബ്ളി 

ക്കിന്െറ സഹപരന്മാരാണ്. അവയടെ ഭാഷയെ 

ഗാമും. നമ്മുടെ ഭാഷയെ അവരും ബഹുൂമായിക്കുകയും 

അഭ്യസിക്കുകയും പേണം. പക്ഷെ കേരളുദേശത്തിലെ 

മഫാഭൂരിപക്ഷമാളുകറം മലയാളുമാണു ഉപയോഗിക്കു 

ന്നത്തു?. നമ്മുടെ ഭക്ഷണരിതിയും, ആചാരങ്ങളും രാജ്യ 

നിയമങ്ങളും, വസ്റരധാരണവും, കലക, ശാ സ്ൂങ്ങളു. 

മെല്ലാം ഒന്നാണു”. ആകയാല് നാമെല്ലാവരും മരു പ്ര 

ഖിശ്ധ്യയായിത്തിരുകയാണു ഭംഗി. മതത്ങഥം പലതു 

ണ്ടെങ്കിലും സമുദായ വിഭാഗങ്ങറം കേരള മൊട്ടുക്കു 

ഒന്നാണ്. നായര് സമാജങ്ങളും ക്രിസ്ത്യന് കോണ് 

ഗ്രസ്ത്ുകളും എസ്. എന് ഡി. പി. യോഗവും എല്ലാം 

കേരളത്തെ മൊത്തത്തില് പരാമര്ശിക്കുന്നു. അതാണു 

കേരജസമുദായങ്ങളുടെ ആദര്ശം. ഈ മഹത്തായ ആ 

ഒര്ശം രാജ്യഭരണത്തിലും പ്രത്യക്ഷമാകന്നതാണ്്' ഉ 

ത്തമം. 

4. ഇപ്രകാരം കേരളത്തില് ഒരൊഠററ ഭരണ 

കൂടം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതു മൂലം വടക്കന് കേരളത്തി 

നു വളരെ അഭിപ്പത്ധിയുണ്ടാകും. ഇപ്പ്പോഴത്തെ മല 

ബാര് ഡിസ്ര്റിക്സ്? മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിനെൊ 

ഒരു പിഭാഗമാണു". ആ സംസ്ഥാനത്തില് മലയടദളി 

കഥം ചുരുക്കവും തമിഴരും തെലുങ്കരും അധികവുമാണ്ട്. 

ആകയാല് മലബാര് ജില്ലയുടെ അഭിപ്പഭ്ധിക്കു ചേണ്ടി 

പേണ്ടതു പോലെ ആ ഗവണ്ടെന്വ ശ്രഭ്ധിക്കു ചാനിട 

യില്ല. എന്നാല് ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളുള്ള ഒരു കേര 

സംസ്ഥാനം. ഉണ്ടാകുന്നപക്ദംച അതിന്െറ എല്ലാ 

ആവശ്യങ്ങളെയും ആ പൊതുഗചര് തമ്മെന്റ നിറവേ 
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റവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പ്യോഠം ഉത്തര കേരളത്തില്, കൃ 

ഷ്രിഷയം കച്ചുവടവും വ്യവസായവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഗ 

താഗതവും പൃര്പാധികം വര് ദ്ധമാനമാകുന്നതാണു”. 

6. പടക്കന് കേരളത്തിനെന്നപോലെ തന്നെതി 
രുവിതാം കൂര് കൊച്ചി സം സ്ഥാനങ്ങറാക്കും കേരളത്തി 

ന്െറ ഐച്ചും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. ദ്രചോക്തി 
ലുള്ളതിലേക്കും ജനബാഹുല്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് 

തിരുവിതാംകൂര് കൊച്ചി സംസ്ഥാനം. ഇധിടുത്തെ ജ 

ങ്ങളില് അധിക പങ്കം കര്ഷകരാണു”. കൃഷിചെ 
വാന് അത്യഠവശ്ധമായി ലേണ്ടതു തരിശായി കിടക്കുന്നു 
ഭൂമിയാണ്?. ഒക്ഷിഞകേരളത്തിലെ കര്ഷകര് ഭൂമി 

യില്ലാതെ വലയുമ്പോഠം ഉത്തര കേരളത്തില് കത്തി 

പററിയ ഭര മി ചെവൃതെ കിടക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു് ളു 

ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഒന്നായിട്ടാണു ഭരിക്കുപ്പെടുന്നതെ 

കില്, സര്ക്കാരിന്െറ പ്രോല്സാഹനം മൃലം ഭൂമി 
യില്ലാതെ വലയുന്ന കര്ഷകരെ വടക്കോട്ടാകരഷിക്കു 
ന്നതിനു സാധിക്കും. അതു മൂലം രാജ്യത്തെ ക്ഷാമവും 

ദാരിദ്ര്യവും തടയുന്നതിനു സാധിക്കും. 

. സ്വതന്ത്രഭാരതം ഉദിച്ചുയര്ന്നു വരുന്നതോടു കൂടി 

കേരളത്തിന്െറസംപൃര്ണ്ണുമായ സംയോജയപ്യം ഉണ്ടാ 
കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെ ഭപിക്കുപാന് മുക 

പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 

€€ കേരതുദേശം നമ്മടെ ദേശം? 

2360 ൭ ഗം 272൭7൨ 2228002൭ 270098, 20//24/272ം 

ലര്, 



പ0 രധ്രര്മ്മം 

ദ്ധ യായം റ ട് 

(ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക) 

കടുംബം 

ഈ സ്ൂഭില് പല കുട്ടികമ പഠിക്കുന്നുണ്മല്ലോ, ഇവരെ 
ഷാം അടുത്ൃതുടള്ള ഓരോ വീട്ടകളില് നിന്നം ഇചിടെ വന്ത 

പഠിക്കുന്നവരാണു”ം. ഓരോ വീട്ടിലും കുട്ടികടൂും അവരുഭെ 
മാതാപിതാക്കുന്മാരും ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നും മാതാപിതംക്കു 

ന്മാര കുട്ടികളെ അത്യന്തം സ് നേഹിക്കുന്നും അവര് തങ്ങ 
ഭൂ.ടെ മക്കഗക്ു വേണ്ടിയാനേ രാപകലില്ലാതെ ബുഭ്ധിമുട്ി ചേ 
ലചെയ്യുന്നതു”ം കടികളാക൦ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാ 
ിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ ദിനചയ്യകമാ നിങ്ങ ആ, 
ലോചിച്ചു നോക്കുക. നേരം പ്രഭാതമംക മ്പാണാ കുടുംബത്തി 
൭൫ല അംഗങ്ങളെല്പാം ലണരുകയയം ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നും ഓരോ അംഗവും ശരിരശുഭ്ധിചെയ്തു ശേഷം ആ 
ഹാരം കഥിക്കുന്നും ആഹാരം പാകംചെയ്യു 

ന്ന ജോലി അമ്മയുടെ പ്രത്യേക ചുമ 

തലയാന്ന് . ആഹാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛന് ക്ക 
ഷിയോ, കച്ചപടമോ, ഉ ദ്വോഗമോ വ്യവസായമോ, നടത്തുന്ന 

തിനുള്ള. ശ്രമമായി കുട്ടംബത്തെ പോഠറുന്നതിനാന്ദേ” ആ 
മ്രേഫം ജോലിചെയ്യുന്നതു"ം കളികളാണെങ്കില് കളിക്കുകയോ 
പഠിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരുത്തര്ക്കും ത൯കായ്യമീ 
ഖലം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലിചെയ്യുന്നതു കുടംബത്തി 
ഒ൯ഠ ആവശ്യങ്ങഗ നിര്വഹിക്കുന്നതിനാദനു”. 



ഈ സ്തരം ഇരിക്കുന്നു പ്രദേശത്ത് ഹങ്ങനെയു ക്ക. അസം. 

ഖ്്യം കുടടുംബത്ങധാ താമസിക്കുന്നുണ്ടു് . നമ്മടെ ഈ കേരള. 

രദശത്തു" അനേകായിരം വിദ്യാചയങ്ങഴാ ഉളളതായി നീ 

ഞ്ദഠിക്കഠിയാം. ആ പിദ്യാലയങ്ങശ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓാരമേഃ 

പ്രദേശത്തിലും ഇങ്ങനെ അ നേകായിരം വീടു കമ വീതമുണ്ടും 

ഈ വ്ടുകളിലെല്ലാം ഓരോ കുടടംബത്ങഗ പസിക്കുകയും ചെ 

മൃമുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള. അനേകം കുട്ടംബങ്ങഗം ചേര് 

ന്നാണു കേരള സമുദായം ഉന്മൊയിടടുള്ളത്ു. ആകയാല് കു 

ടടംലേം ഏന്നതു സമുദായത്തിലെ 2 ഏകകം ആണെന്നു പായാംം. 

ലോകത്തിലെ ജീവികളില് പലതും സമൂഹംചേര്ന്നു 

ജീവിക്കുവാന് താല്പയ്യപ്പെടുന്നും എവുമ്പുകഗ, തേനീച്ചകശ, 

ആടുമാടടകഗാം ജവ സാമൂഫ്വജീപിതത്തിരു തല്പനരാദനു്. എ 

ണാല് പള്ളി, പൂലി, സര്പ്പം ഇവ തമ്മില് ക്രടിയാല് ശത്രുത 

തുടങ്ങുംം മനുഷ്യര് പ്രകൃത്വാ സ്വമൂഫ്യജീചിതത്തെ അഭില 

ഷിക്കുന്നവരാദ. അപര്കെല്ലാം സാമൂഫ്വജീപചിതത്തിനു 

പേണ്ട പരിശീലനത്ങഗാ ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നതു" അവരഖ 

ആടെ കുടുംബങ്ങളില് നിന്നാണു” വീളില് ശരിയായി വളരു. 

ന്നചര് നാട്ടിലും ശരിയായി ച്രവര്ത്തിചൂുകൊളേളുംം 

ചെവുപ്പകാലങ്ങള ലുമ്ള ശിലം 
മാക്ക ദമാ മാനുഷനുകൂള. കാലം 

എന്നു നിങ്ങഗ പഠിച്ചിടടണ്ടല്ലോ. 

ഒരു നല്ല കുടംബത്തില് വളരുന്ന സന്തനങ്ങഗം എപ്പോ 

ഇം മാതാപിതാക്കുന്മരെ അനുസരിക്കും. കട്ടികളായിരിക്കുമ്വേള് 

മാ മാതാപിതാക്ുന്മാരുടെ ആ്ഞേയെ അനുസരിക്കുന്നവര് പ്രഃ 

ആമാകുമ്പോഴം രാജ്ധ്യത്തിലൂഒഒ. നിയമങ്ങളെയും അനുസരിച്ചു, 

കൊളളും. അത്തുപോലെതന്നെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോര 

മാതാപിതാകു ന്മാരുടെ വാക്കേ കേടു കുടുംബ മായ്യ്യങ്ങളില് സഫ 

കരിക്കുന്ന കട്ടികഠം, പ്രായമാകുമമ്പാ രാജ്യത്ത് നന്മ. 

സ്യുചേണ്ടി, നേതാകുന്മാരോടു യോജിച്ച, പ്രവത്തിക്കാതെ ഇ. 

രിക്കുമോ? അതുപോലെ തനെ മാത്പപ്തേക്കേന്മാക്കോ, സ 
ഹോദരങ്ങഗാക്കോ വല്ല രോഗവും വന്നാല്, നല്ല കുട്ടിക അ 

വരുടെ നോഗശാന്തിക്കു ചേണ്ടി എന്തു ബുഭ്ധിമുടുകളും സഫാി 

ഇ ഏകകം, വസ 

ു 

പ, 



ക്ളകയില്ലേ? '' ഇങ്ങനെ കുട്ടംബമ്ച്യേ പരിശീലിക്കുന്ന ത്വ. 
ഗബ്ത്ധിയാന്മേ”, പിന്നീട മഹാന്മാർ സമുദായജീവി തത്തില്. 
കാണിക്കനതു”, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാകുളും അമ്മാവന്മാ 
രും ജ്യേഷ്ഠസഫോദരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നന്മയ ക്കേണ്ട 
അനുഭവിച്ചിടുമ്ള ത്വാഗങ്ങഗാ ന്ങ്ങഗക്ക മഠക്കുവാന് സാധി 
ക്കുമോ? ഈ ഓാര്മ്മകമഗ നിലനില്ക്കുന്നതു മൂലമാനേ നിങ്ങ 
മൂടെ കുടടംബങ്ങളെപ്പഠഠിയു ള്ളു സ്നേഹം എപ്പോഴും നിങ്ങളി 

ല് നിലനില്ക്കുന്നുതു . സ്വന്ത കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് 
സ്വന്ത ദേശത്തെ സ്നേഹിക്ക; തിര്ക്കുമോ€? സാക്ഷാല് നാടി 
നെ സ്ന്റേഹിക്കണമെങ്കില് ഒരുവന് ആദ്യമായി പീടിനെ സ്നേ 
ഫിച്ചേ തീരൂ. ര് 

ഒരു കുടുംബത്തില് ഐശ്വഷ്യമുണ്ടാകണമെങ്കില് അതി 
ചെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പരസ്സറുരം സ്റ്സേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കു. 
കയും ചെയ്യണം. അവര് തമ്മില് പിണങ്ങകയോ ചമിദ്രിക്കു 
കയോ ചെയ്താല് അവരടത്ങിയ കുട്ടംബം ക്ഷയിക്കും: കുടും 

ബം ക്ഷയിച്ഛാല് അതിലെ അംഗങ്ങളും ക്ഷയിച്ചുപോക്ക 

മല്ലോ. യര് 
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങ 

ക്കെല്ധാം വേണ്ട വേറൊരു ഗുണമാനു ശുചിത്വം, ഒരു കു. 

ടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ദിവസവും കുളിക്കുകയും, വൃ, 

ത്തിയ്യകൂകൂ. വസ്ത്തരങ്ങഴാ ധരിക്കുകയും, ശുചിയായി പെരുമാറുക 
യൂം ചെയ്യണംം അപര് സമയം തെഠാഠതെ തങ്ങളുടെ ദിന 

കൃത്യങ്ഞശ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു വരടെം അപ്പോ 
ആ വീളില് ആരോഗ്യവും ഐശ്വയ്യുവും ക്രമേണ വര്ഭ്ധിചൂ 
തന്നെ വരും, ൽ 

ഒരു കുട്ടംബം സാക്ഷാല് മനുഷ്യശര”രത്തിനു തുല്യമ$ 

നു, കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും, ശരീരത്തിലെ ഒര് 
രോ അവയവത്തിനു തുല്യമാദനു. തല ചിന്തിക്കുന്നതും, കാല് 

നടക്കുന്നതും, കൈ ചേല ചെയ്യുന്നതും എന്തിനാണു ? അ 
ഇ തീര്ച്ചയായും ചയഠിന്ദ തീഠഠികൊടുക്കചാനാണെന്ന നീ 
അദധിക്കാിയാം, “വയ ഠഠിന്ു തീഠഠികൊടുക്കുവാന് ഞാന് ഇ 
നി യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്കയില്ല” എന്നു കൈയോ, കാ 
ലോ, തലയോ ശഠക്കുമോ? അഥവാ അങ്ങനെ ശഠിക്കുന്ന 

പക്ഷം അതുമൂലം സംഭധിക്കന്ന ക്ഷീണം കൈയ് ക്കും കാ 



ിന്മം തലയ്ക്കും തന്നെയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണു 
; കട്ടംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും നിലം അവര് ത 

മ്മില് സമ്പൂ൪ണ്ണുമായ കെൈകമത്വവും സഹകരണവും ദ്ലേഫ 
ലും ഉണ്ടായിരിക്കനേം, മക്ക ഗാക്ക വേണ്ടിയത്രേ മാതാപിതാക്ക 
ന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ടു പേലചെയ്യുന്നതു”ം ആയതിനാല് എല്ലാ 
കളികളും മാതാപതാക്കുന്മാരെ സ്ന്നേഹിക്കുകയയം ബഹുമാനി 
ക്ടകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചാല് ഭാചിയില് 
അവര് ഉത്തമ പൌരന്മാരായിത്തീരും, 

ചോല്യങ്ങം 

 പിട്ടപോയ പദങ്ങ പഠയുക. 

1, ഒര് ല് അരശ്മനും അമ്മയും മകളും ഒരുമിഥ്യ വസി 
: കന്നം രും 
ഉ, അനേകം കുടടംബങ്ങഗ ചേര്ന്നു-- മ ണ്ടാകുന്നും 
8. കടടംബം സമുദായത്തിെഠ- --ഭീര്കുന്നു. 
4, കുട്ടംബത്ത"ല് നിന്നുംനല്ല കടികശക്കു ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങ 
ജി... -- ഇവയാകുന്നും 

ന എതി 

, അങ്ധ്യായം 2 
ക കപി.ം: 

പര്രന്മുരും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും 
ഓരോ കട്ടും വേത്തിലെയും നല്പ കട്ടികഴ വളര്ന്നുവരു 

' മ്പാശ അവർ നല്ല പൌരന്മാരായിത്തീരുമെന്ന നാം മുന് 
പ്രഠഠത്തില് വായിച്ചും മാതാപിതമക്കുന്മാര തങ്ങളുടെ സന്താ 

നഞ്ങഗക്ക വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു് അവരെ നല്ല കുടികളാ 
യി വളരത്തുകയാണല്ലൊ ചെയ്യുന്നതു്. അതുപോലെ പയ 

രന്മാര്ക്കു ചേണ്ട സാകയ്യങ്ങളെല്പാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു”, 

ചരെ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുന്ന തു സര്ക്കാരാദ്നു. 

സര്ക്കാരിന്െറ പ്രധാന ചുമതല പരരന്മാരുടെ ജീവ 

"നെ മക്ഷിക്കുകയാകുന്നും അടിപിടി, അക്രമം കൊലപാത 

കം എന്നവ മൃ്മാണ്ടല്യാ പരരന്മാര്ക്ഷ ജീവഹാനി ഉണ്ടാ 
നാത്" ആകയംല് ഇധയെ തടയുന്നതിനു വേണ്ട മുന്കരു 

ടഃ: മടം ച് ലൈ 

എ, | 
സ 

മ എ 4൮ 

ക് 
[) 



ല്” 

തലൂകഗം സര്ക്കാരില്നിന്നും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നും പോലീസ് 
വകുപ്പു നീതിന്യയേവകുപ്പ” ഇവയുടെ കി ചൃമതല പയ; 

തന്മാരുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണു  ഇങ്ങനെയുകൂള. ൧. 

ക്ഷ കിടവാന് ഓ നും അചകശേമുമമ. തത്ര. 
സര്ക്കാരിന്രൊ രണ്ടാമത്തെ ചുമതല, പരരന്മുരുടെ സാ 

മ്പാദ്യങ്ങളെ കാത്തൂാക്ഷിക്കുകയാണു. ഓരോ പൌരനും ച്ല 
യര്റിച്ചുന്ടാക്കുന്ന ധനമാണ്” അവന്െറ സമ്പാദ്യം. . അതു 

മഠറ൮ു ഒ. പര് അപഹരിക്കുവ്ന് പാടുമ്ള തല്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം. 
പ്രയത്ന ക്കുവാന് ആരൃണ്ടാകയില്. ആകയാല് മാറുമമള.വരു , 
ഴെ വസ്തുവകകള് മോഷ്ടക്കുകയോ അപഫമിക്കുകയോ ചെ 
യ്യൂന്നചരെ സര്ക്കാരില്നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഗരിക്ഷിക്കുന്നു, ഇ. 

വകാശം ഓരോ പയരനും സ്വതേ ഉളൂളൂതാണു '. ൽ 
സര്ക്കാരിനു മൂന്നാമതൊരു ചുമതലക്രടിയയണ്ടു് ം അതു. 

പരരന്മാര്ക്കു അഠിവുണ്ടാക്കികൊട്ടുക്കുകയ മതേ. കുട്ടിക പ. 
ഉള ക്കൂടങ്ങളില് വദദ്യ അഭ്വസ "ക്കകയണുല്ലോം ല്ലൈമ 

ത്രൂ, മിഡില്യ്ത്കു 7, ഫൈസ്ത്കശ, കോളുജു് എന്നിങ്ങനെ 

പല വിധത്തിലുളള, വിദ്യാലയ ങ്ങളു.ണ്ടു. അവയ്യടെ എല്ലേ 

ഉമ .ശ്യം പൌനന്മാര്ക്കു വേണ്ടത്ര അഠിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയ 
ത്രേ. പ്രായപൂര്ത്തി വന്തിട്ടുളള പൌരന്മാരുടെ അറിവു ഖു. 
കഭ്ധിക്കുന്നതിനും സര്ക്കാരില്ന് ന്നും ഇപ്പേ'ഗാ ശ്രൂഭ്ധ ചെലൂ 
മ്ുന്നാണ്ടു”. പ്രായപൂര്ത്തി ആയിട്ടും അക്ഷരമ്ഞാോനം കിട്ടാ. 
ത്തവരയി വളരെ അളുകള് ഇന്ഡ്വയയിലുണ്ടു്. അചര്ക്കു. 
വേണ്ടി വദയാജന വ ദ്യാഭ്യസം നടത്തിവരുന്നണ്ടു”. വദ 

പുസ്ത വന്ന കം ചരിക്കാന് രി മ. 
അര വകാശമുള നാനു. 

സര്ക്കാരിനു നാലാമതെ രു ചുമതലയുണ്ട്. ത് ഏ 

ഒ പനരന്മാര്ക്കും മന്നതി പ്രാപ്പിക്കുവാന് തുല്യമായ സന്തം 
ര്ഷം മെടശംണം എന്നുളുളത്ാണു ം രഓാമരാ ര.ജ്യത്ത്ലൂം ധ. 

നവ്വാഡഘാരും ദര ദ്രയമുണ്ടു , അആമ്മതേന്മായം വിള്ഞേവഘാരും തൂ 
ണ്ടു". അവരുടെ പരിശുഴത്തിനൊ ഏറാധക്കാവു മൃലമായു 
രക്കു കനയവക വ്ൃത്വസമുണ്ടായ ടൂളളതു്. വക്രുട തേ 

തന തിക പ്രതിഫഭം ക്രട്ടകയും കായയകയും ചെരയ്യുണ്ടതാ 

നെംല്ലാ. പക്ഷേ ചിചപ്പാശ ഇത്കുനെയുളള വ്യത്വ സങ്ങ..രം. 

ക്യു 



൫ കു 

ശണ്ടാകുന്നതു വേലചെയ്യുപാനും പഠിക്കുവാനും സന്ദര്ഭം കി 

ഭാത്തതുകൊണ്ടാവാം. ആകയാല് ഒര് വചിദ്യ;ത്ഥ'കഗക്കു 

സൌജാന്വമായി പിദ്വാഭ്വാസം ലഭിക്കുവാ ൨കാശമു 

ഞഅതുപോഒ 

ഭ്രിക്കുവാനും അവകാശമു 20 

സാകയ്യങ്ങഴ അവര്. ചെയ്തുകൊടു കകേണ്ടതത്രേ. ഈ അവകാ 
ശങ്ങഗ എല്ലാച൪ക്ും ലഭിച്ചാല് സക്കാരുദ്യോഗത്ഭങഗം വഹി 
കനാതിനും മഠ൮ു൦, പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകഗിക്കും 
സാധധിക്കുന്നതാന്. ാ 

ഒരു മാജ്വത്തില് പല മതകാരുണ്ടു. ഈ രാജ്ൃത്തിലാ 

ണെങ്കില് ഫിന്ദക് ഗ് മുസ്ചീങ്ങഗ, ക്രിസ്യ്യാനികഗ് ജൈ 
നന്മാര്, ബുഭ്ധമതക്കാര്, യഹൂദന്മാര് ആദിയായവരെല്ലാം ഉ ണ്ട്. 
അവരവരുടെ മതങ്ങമാ ഇഷ്ടംപോലെ ആചരിക്കുവാന് അ 
'പരവര്ക്കു അവകാശ ന്നു.., സര്ക്കാരിന് അവരെ 

പ്രോല് സാഹിപ്പിക്കുചാന ല്ലാതെ തടയുവാന് അധികാരമില്ല. 
“അതുപേ?ലെതന്നെ എല്ലാവര്ക്കും അവരവരുടെ ന്യായമായ 

അഭിപ്രായ അമ തുഠന്നപഠയുവാനും അവകാശ കുന്നം. 
8 ന്ത്രി ജ്ജ വയോ ലഥിയം 
യം ആര്ക്കും ഈ അവകാശം പാലിക്കാവുന്നതാടനു”ം ഇവ 
“തയല്ലാമ:ന്് ഒരു പരന്െഠ അ വകാശങ്ങഗ. 

ര്6 ചോല്യത്ങാം 

പിട്ടുപോയ പടങ്ങശ കരട്ടിച്ചേര്ക്കുക. 

9, സര്ക്കാ പൌരന്മാരുടെ വസുവകകളെ 
8, സര്ക്കാര് പൌരന്മാര്ക്ക പള ളിക്കുടത്ങമ വഴി -- നല്.കന്നം 
4. സര്ക ൪ പഠരന്മാര്ക്ക് ഉന്നതില്പാപിക്കുലാ൯ 

ക്കണംം 
മം സര്ക്കാർ പൌമരന്മാ൪ക്കു മതങ്ങമ.-.., അഭിപ്രായങ്ങമമ 

- സ്വതേന്ത്രവം കെട്ടേകണം. 
4൫, മേല്ചപ്പഠഞ്ഞവ പയമന്മാരുടെ---അണ്്, 

ി 

1, സര്ക്കാർ പരരന്മോരുടെ?-ക്ഷിശടന്ന. ഷ്ണ മ്മം 
കതത 

ി 

ജാഴുയമം....... 

ക്ഷമ - ലം ശിര കിപ് 

[ന 
ന 

ടി പ ൦ ച് 

സ ംംപുട്ം. 



അദ്ധ്യായം 3 

പരരമ്മുരുടെ കടമക൦ 

പൌരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പഠഠിയാടനു് കഗിഞ്ഞും. 
അത്ധ്യായത്തില് നം പഠിച്ചതു. ഓരാ പൌരന്൯ൊയും ജീ 
പ്വനെയും സമ്പാദ്യത്തെയും രക്ഷിക്കുന്നതു സക്കാരാണെന്നു നം. 
കണ്ടുവല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ ഭഓരേദ പയനനും വേണ്ട 
ചിദ്യാഭ്യസത്തിന്മം മഠറു ജ"വിത സൌയകയ്യത്ങഗാക്കം ആപ 
ശ്വമമായ കായ്യങ്ങഴം ഒരുക്കുന്നതും സ൪ക്കാരഃണു്. ഒരു കടും 

. ത്തിനു ലേണ്ട സൌകയ്യുങ്ങഗാ രക്ഷകത്താവു” ഒരുക്കുന്നതുപേോം 
ലെയാടനു് സര്ക്കാരില് നിന്നും പൌരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ 
കാതൃുരക്ഷിക്കുന്നതു്ം ആകയാല് ഓരേ പയരന്മം സര്ക്കാരി 
൭൯ഠ നേരെ ചില കടമകളുണ്ടു് 

ഇങ്ങനെയുളള കടമകളില് പ്രധാനമായിടുളളതു് രാജ 
“ത്തെ നിയഥഞ്ങഗ പാലിക്കുകയത്രേം ഒരു കുട്ടംബത്തിചെ ക 
“ടിക മാതാപിതാക്കന്മാതെ അനുസരിക്കണമല്ലോ. അത്തു 
“പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പഈരന്മാരെല്പാം രാജ്യനിയമത്ങ 
മെ അനുസരിക്കണംം മോഷണം കൊലപാതകം, അടിചി. 
ഭി, പരട്ട ണം ഇവയെന്നും ചെയ്യരുതെന്നു രാമ്വനിയ 
ഒം. ഈ നിയമങ്ങഗ എല്ലാവരും അനുസരിക ണം. ത്മ 
അകില് ജനങ്ങളുടെ ജീപനും സമ്പാദ്യവും നഷ് ടപ്പെടുമല്ലോ. 

പരന്മാര്ക്കുളളു മഠെറാരു കടമ, ശത്രുക്ളില്നിന്നു സ്വ: 
ത്ത രജ്വത്തെ മക്ഷിഭേകയത്രേ. പിദേശതൃതുനിന്നു ഖേലപാം 

ന്മാരയേ ശത്രുക്കഗാ വന്നാല്, അവർ നമ്മടെ നാട്ടിലെ ജു 
'ഞങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും, കെ'ല്ലുകയ്യം നമ്മടെ നിലങ്ങളും പ 
തയിടങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും കെളേളയിട്ടകയും ഒ 

അപ്പേഴശ നമ്മടെ ജീചനും സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ ടല്ലെട്ടകയും: 
ചെയ്യുംം നാം ജത നുവദിക്കുതുതതു*. ആകയാല് ശത്രുകുളെ 
“എതിര൪കു നനതിനും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കന്നതിനും നമുക്കു ക 

്രമയുണ്ടു. 
ഏന്നാല് പടയ്യം കൊളുളയും ഇല്ലത്തെ കാലങ്ങളിലും 

പൌരന്മാര്ക്കു ചില ചുമതലകളണ്ടു്. രാജ്യത്തിനെ. രകഷം: 
ത്ക്കം ജനങ്ങളുടെ ദക്ഷമത്തിനും വേണ്ടി സമംധാനകാകം 

ത്തും നാം പ്രവത്തിക്കേണ്ടതാന്മ്ം പോലീസ് വകപ്പിലെ കം 



8, ജം പു 

ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ സമാധാനം പാലിക്കുന്നു. ഠവനുൂ വകപ്പിപ്ചെ, 
ദ്ധോഗ സ്ഥന്മാ൪ കുരംഡ്വിരിച്ചു സര്ക്കാർ ഖജനാവില് അഭ. 
ബക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജോലിക്കാര് കുട്ടികളെ ഐ. 

തുയാനും വായിക്കുവാനും കണ ഒക്ട വാനും പഠിപ്പിക്കുന്നും 
മെഡ്ധിക്കല് വകുപ്പിലെ അംഗങ്ങളാകട്ടെ, ജനങ്ങളുടെ രോഗ 
ഞആധ്ം ചൊറുപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യു, 
അം ഇതെല്ലാം അഠിധും പ്രപ്യോിയുമുളള പൌരന്മാരുടെ കട 

മകളത്രേ. 

മേല് പ്രാഞ്ഞ ജോലികഗകൊല്ലാം ശമ്ചളും ഉതുമുതാന്മേ. 
എന്നതേ ആ ഉദ്ധയോഗങ്ങഗ ഛല്ലാ പൌനമനും കിളിയെന്നു വരി 
കയില്ല. പണം യമോഫിക്കാതെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് 
ഉപകാരം ചെയ്യുവാന് അയ്യാവളള ആളു.കഗ ധാരാളും കൂ 
ണ്ടാകണം. അആമ൭൪ സ്വമനസ്സ്റലെ പൊതുജനങ്ങളെ സേവി 
ക്കുന്ന വരാനനേ”. വേലചെചെയ്യുവാന് ന്്ധൃ,ത്തിയാല്ലാത്ത 00 
ഗ്്കള്ലെയും നാഥനില്ലാത്ത ശിശുക്കക്ളെയും റൃദ്ധന്മാരെയും. 
അവര് പാലിക്കുന്നു. അമഠിവില്ലാത്ത വര്ക്കു വേണ്ടി ചേെ ചി 
ല൪ സൌജന്യമായി പ് ദ്യഭ്്വോ സം നല്കുന്നു. വളരെ സമത്ഥ. 
രയ ചില ഡോക്ടാന്മരേ അതുുപത്രികമൃണ്ടാക്കി ധര്മ്മമായി 
ചികില്സ റടത്തുന്നാണ്ടു”,. ഈ വക പ്രവര്ത്തനങ്ങഗ മഫം 
മനസ് ക്ുരായ പൌരന്മാർ സ്വയം ഏഴൊടുക്കുന്ന ചുമതലകളും 
ഒന. അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം മഫത്തായ സേചനമാണു'ം അത്തു 

തുലോം വിലയേഠിയ ഒരു പത ധര്മ്മമാദ്നു”ം 

ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനം ധിദ്യാലയങ്ങളു”ല് തുടങ്ങുന്നു... 

സ്ക്ഷളുപ്രസ്ഥാവം മൂലമാട്േ നമ്മ,ടെ വിദ്യാലയ ങ്ങളൂിലെ. 
അക്ക ഇതു ശ്ലിക്കുന്നതു്. പെണ്കളികശഗക്കു ചേ 

(പിയ സേവനവ്രസ്ഥാനത്ത ൯൯ ശൈഡ' പ്രസ്ഥനരെന്നും. 
പ്ായ്യന്നു, . ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് ചെട്ടച൪ സ്വീകരികേണ്ട പ. 
ആ വ്വതങ്ങഗ, നെഠി, അനുസരണം, പപരോപകരേബൃഷ്ധി,, 

സമ, ജ്ടി സ്നേഹം, മയാദ, മിതച്യയം . സന്തുഷ്ട, സമ: 

ഫോടയ്യം, നിര്മ്മലത എന്നി സുകൃതങ്ങളാണുട . ഇവയെ. 

അവര് പരിശീലിക്കണം. “ധര്മ്മംചര: സത്യംവദ്” ഇഖയമ 
ന അവടെ മുദ്രാവാ ക്യങ്ങഗ. 

ബേോയോിസ്റ്്രട്ടുകള ഭയം ഗേഗ ഗൈഡ്യകളുടേയയം ബാഹ 

കക്ഷണം, അവരുടെ യ്യൂണിഫോേക, അഥവഖാപ്രറ്വയക ധ് 
ന്ധ 



ലി ഴി 

ബ്ൂധാരണരീതിയത്രെ , ആണ്കുട്ടിക സാധാരണ കാക്കി 
നിക്കറും ബല്ഠറും ഷര്ട്ടും സ്ത്രാര്ഫ്യം (തൂവാലയും) ധരിക്കു 
അ, പെണ്കുട്ടികള് ധരിക്കുന്നതു നീലന ത്തിലുള്ള ജായ്ക്ക 
ടു ഈ പ്രത്യക ലസ്ത്രുധാരണരീതി മൃവം കുട്ടി 

കഥാ അചതടെ വ്രതങ്ങളു നാചോരുന്നത നുഖ്ൂള ബന്നജ്ധത 
ബു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതമു. നീചവും നിന്ദ്യവും ആയിട്ടുളള 

യാതൊന്നും ചെയ്യുവാന് ഒരു യഥ൪ത്ഥ സ ക്കളി നോ ഗൈ 
ഡ്ധിനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. 

കുട്ടികഗാ ഇങ്ങനെ പര ശീലിക്കുന്ന സേവന ബന്നഭ്ധത 
പ്വായപ്ത്ത! ആകദമ്പ ൦ അപര് പല സംഘടന വഗഥി 
പ്രമയാഗ്ച്ച വരുന്നു. അവയില് ചിലവയെച്ചഠഠി നം മുന്പൂ 
പ്രസ്യാധിച്ചിട്ടണ്ടു . അവയീല് ഒന്നാ ചെം മരിശൂ സംഘം 

(അം 02058 80൮൦൬) എന്നു പായുന്നത്. അയചെ അം 
ഗ്ങ്ങു 7൭ ചുവച്ഛൂനി ത്ത ചൂളള ഒരു കുരിശു ധരിക്കുന്ന, അവ 

അട മാദൂശ്വം യൃര്ധത്തില് മാവ്വേല്ക്കുന്നധകക വേണ്ടെ 
ശുശ്ര ൃഷകഗ ചെയ്യുകയാണു”. അപര് ഖെ.ടിയുണ്ടയെ ഭയമല്ല 
ട്ടന്നില്പ. അവര് ശത്രുക്കളേയും മ'ത്രങ്ങ?ളുയും ഒന്ു?പാലെ 

. പരിചരിക്കുകയും ഷികാരുന്തിക്കകയും ചെയ്യുന, അവര് 

സ്വന്ത ജീവനെ കരുതാതെയാദനു”' അമ്പരുടെ ജീവനെ ത 

എഷിക്കുന്നതു്, അതാരു പരമമ:യ പൌരധരര്മ്മംം 

ചോദ്യയങ്ങഥം പ 

1, പൌരന്മാരുടെ ച്ല കടമകമ പഠയുകം 

ടം ണീയ മങ്ദഗാ പ്രലിക്കുക, രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളില് നിന്നു 

രക്ഷിക്കുക, ഇവ ചെയ്യണ്ട അധേശ്വം പ്വഠയയകം 

ക് വിദ്യ൪ത്ഥികശക്ക ചേരുന്നു ചില സേവനപ്പുസ്മ ന 

ളുടെ ചേയ പായുക. ടഃ 

ക്. ചെ കു ശുസംഘേ, എന്നാല് എന്തു ? 

പം 



അദ്ധ്യായം 4 

ഗ്രാമങ്ങളും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളും 
നാം ഇന്ഡ്വാ മഹാരാജ്യത്തിലെ പരരന്മാരണേ. 

ല്ലൊം ഭച്ഛാലാകത്തിലെ വിസ് താരദമഠിയ മഹാ രജ 
ങ്ങളില് ഒന്നാ" ഇന്ഡ്യ. ഈ മഹാരാജ്യത്തില് ഏ്ലലക്ഷം 
ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഏഴുലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലായി 32 കോടി 
ജനങ്ങ? ഒരോ കുട്ടംബങ്ങളിലായി വസിക്കുന്നു. ഇന്ഡ്യ 

യിര 1970 പട്ടണഞ്ങഗ മാത്ര "മായുമുളു, അവയിലെല്ലാം കട 
ഭി എട്ടുകോടി ജനങ്ങള് മ:ത്രമാദനുള്ളഉത്തം ഇതില് നിന്നും 
നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഉ: ൯ന്ഡ.യിലെ ജനങ്ങളില് വളരെ ആ 
ധികം പങ്കം ഗ്രാമവാസികള ണെന്നാണ്. 

നമ്മ, ടെ കേരളുദേശത്ത്ലുക്ള. ഓരോ കരയം ഓരേ 

ഗ്രാമമാണൈന്ന പഠയാംം ഒരു കരയില് അനേകം കുട്ടംഖെത്ങമ്ല 
ച്ടട വെച്ചു തമമസിക്കുന്നും ഒ രോ കുട്ടംബത്തിലും ശര: ശതി 
അത്ചേഴ്യകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെനാരേ പയ്പു”. കുട്ടം 

ബോംഗത്ചാഗ് ക്കു വിശ്രമിക്കന്നതിനും സ:മൂഹ്യചടങ്ങുകഗ നിക 
വഹ്ക്കുനാതിന്മമായി ഒരു ഭവനവും; അതിനു ച്യാഠിലും ഒരു 

ചുരയിടറ്യം, പളദ്ല്മികളും ഉണ്ടായിരിക്കുക പതിഖാണ്ട്.. 

ധനികന്മാരുടെയും ദര ദ്രന്മാരുടെയും ഭവനങ്ങഠാ വൃത്വസ്മുത്ജ 
ളായിരിക്കം. ധനികന്മള്ക്കു ധരാളം വിളഭൂമ”കളു.ം വിസ്കൂട 
രമേഠിയ പൂരയിടത്മാമും യിവ്യലവും മനേഗഹരവൂമായ വന്തേ 

സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടൊയിരിക്കും. ഒരിദ്രന്മാര്കാകളെ ചെഠഠക്കുടി 
ലൂകളും തുണ്ടു പുരയിട ഞ്ഞ ദമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയു കുളു. 

ഗ്രമേസമുദായത്ത ലെ പ്രധാന തൊഴില് കൃഷിയ ഒരര. 
ഇന്ഡ്യയിലെ 90 ശതമാനം ഗ്രാമധാസികളും ക്ലഷി ചെയ്തു 
കലം കഴിക്കന്നവരത്രെ. നിങ്ങശ പസിക്കുന്നതു് ഒരു ഗ്രാമ 
ത്തിലാണെങ്കില് അവ്ടെ നടക്കുന്ന കൃഷി ഏതെല്ലാമെന്നു പധ 
യുക. ഗ്രാമധാസികമ ക്ൃഷിചെയ തുണ്ടാക്കുന്ന നെലും മജു 

ച”നിയയം നാളികേര, കുയമുളകും, മുക്കം, കര മ്പുംയ പച്ച 

ക്ഷിസാധനത്മാളും അവര സ്വന്തമ;യി ഉപയോഗിക്കുകയും 

ബോക്കിയ്യളളവ കൈമാഠഠം ചെയ്തു പണമാക്കകയും ചെയ്യൂ 
ന്നും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കനന പണം കൊട്ടത്തു് അവര് വിദേശ 
ഞടളില്സിഅം ഭക്ഷ്യപടാങ്ഥഞ്ങളും മഠ൮൦ വാങ്ങി സുഖമായ? 
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കാലയംപനം ഖെ.യ്യുകയും ചെയ്യുന്ന. നമ്മ,ടെ ഗ്ര-മഞ്ങളില് 

കൃഷ ക്കാരുടെ തുക ഇപ്പോ ധേണ്ടതില് ക്രടുതലാണ്ട്. കെ. 

ല്ൃ൯, അശാരി, തളാന്, മൂശാരി, ലസ്ത്റപ്വചസായി, ചെരു 

പ്ര,കത്തി, ക്ഷ,രകന്, അലക്കുകാരന്, ശില്ലി മുതലായ ലിച്ചി 

ധ തൊഴില്ക്കാ ആദ്യകാലം മുതല്ക്കേ ഇന്ഡ്വന് ഗ്രാമത്ങ 

റില് വസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണു. തൊഴിലുകള് ഒന്നും നിഷി 

ഭ്ധമായ”ടടുക്കതല്പം ഓരോ തൊഴില് ക്കാരനെഠയും സേവനവും: 

സഹകരണവും തര ഗ്രാമവാ സികശക്കാവശ്വമാന്്. ഓരോരു 

ത്തന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്െഠ ന്വയേമായ പ്രതിഫലം 
മുുവന്, മഠറുള്ള വര് അവന്നു കെട്ടേക്കുമ്പോശ ഒരു ഗ്രാമ 
ഞ്ഞില് സമൃ,ഭ്ധധിയയം ഐശ്വയ്യധും ഉണ്ടാകുന്നും അമ്ങനെയുള്ളു 
ശഗ്രാമങ്ങശക്കു ബാഹ്യ ॥ലാകത്തെ അശ്രയികേണ്ട ആവശ്യമി 

ഖ്രായിരിക്കും. അവര് സ്വയം പയ്യാപൃഛരാണെന്നു പഠയാം. 

ഒന്ന മണ്ടു നൂഠാണ്ടയകശക്ക മുമ്പും ഇന്ഡ്വന് ഗ്രാമങ്ങളു. 
ടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ 

ക൪ഛകര്ക്കു വേണ്ട ഗു, ഹസാമായങ്കളും കൃഷി ആയൂധത്കട്ലം 
ആ ഗ്രാമത്തിലെ മരയാശാരിയം കൊല്ലനും ക്രടി നിര്മ്മിച്ചു 

കൊടുക്കുക പ്രതിവായിരുന്നും ആല്. തത്തു മുണിനെയ്കുകൊടുക്കു 

വാന് ആ ഗ്രാമത്തില് തന്നെ ചാലിയനുണ്ടായിരുന്നും ആഭരണം 
പണിയുന്നതിന്, ഒ ഗ്രാമത്തിലെ ലോഹ മവലക്കാരന്മം തു 
ണി അലക്കുന്നതിന്, സ്വദേശിയായ ധല്വെളുത്തേടനും; ക്ഷ്ര 
കനും മാത്രമേ ആകാവുയ എന്നായിരുന്നു മാമ്മൂല്ം ബ്രിട്ടീഷ് ] 

രണകാലത്താടന൯് ഈ സ്ഥിതിക്കു പ്യത്വാസം വന്നതു്. അതി 
ന്മ പല കാഴണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നം അധയിലൊന്നു ഒരിടി 

ഷ് ഭരണതത്തോടുക്രടി ജന്ഡ്വയില് നെടുന്ളം ത വണ്ടില്പും 
തയും പബ് ളിക്കു റോഡ,കളും നീട്ടിയതാന്. അാപ്പാഗ ൭.൭. 
'ചികുപ്പലുകശ വഴി ചെന്നുചേ൪ന്ന വിദേശച്ചനക്കുകഗ ചുരു 
ഞ്ങിയ വിലയ്ക്കു നമ്മ,ഭെ ഗ്രാമങ്ങളില് ചെന്നചേര്ന്നും അ 
തോടുക്രടി നാട്ടിലെ തൊഴില്ക്കാര തയങ്ങളുട്രെ ജോചി ഉപ്പ 
കഷി. അവര് ദരിദ്രരായ കൃഷിത്തെൊഥിലാത്കികളായിത്തില് 

ന്ന, അതോടുകടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്വയം പ്യ്യാപൃതയും നശി 
ടം പഴയ സ്ഥിതികഗ അതേപടി ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ഛൂ 

ചരികയില്ല. എന്മവരികിലും ഇന്ഡ്വയിലെ ഗ്രാമഖവാസികളു 
ടെ സാമൂഹ്ൃജീപിതം അഭിപയ,ദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനു ധേണ്ടി 



ലി 

മൂ 

ഭപ്പേമ നമ്മ, ടെ നേതാക്കന്മാര് പഠിശ്ര മിച്ചുകൊണ്ടി രിക്കയമ 
നം ഗ്രാമോദ്ധാരണം എന്ന പേരിലാദന് ആവക ശ്ര മങ്ങശ. 
അറിയപ്പെടുന്നതു. , ന [ 

ചോല്പങ്ങഠം 

1. ഇന്ഡ്വയില് എത്ര ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടു”. 
3 എത്ര പളണങ്ങളുണ്ടു. 
ടം ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലുകഠം എന്തെപ്യാം? 
4. സ്വയംപയ്യറപൃയത എന്നാലെത്തു? അതു് എങ്ങനെ; 

പായ 

അദ്ധ്യായം 8. 

വികതികളം അവയുടെ ഭരണവും 
ഉ: ന്ഡ്വാമേഹാരാജ്വത്തില് 7 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളു.ണ്ടൈന്നു- 

നാം മുന്പു പ്രസ്മാവിച്ചിടടുണ്ടല്ലൊ. കേരളദേശത്തിലെ കര. 

കളളെല്പം ഈ വിധത്തിലുള്ള, ചെറു ഗ്രാമങ്ങള;ണു'. ഓരോ 

ചെറുഗ്രാമവും ഭരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥ 

ന്മാരെ നിയ മച്ചാ അമുമൂലം സര൪ക്കാരിനു' അറാവശ്വച്ചെ, 

ലവുണ്ടാകുമെന്നു രോന്നിം അതുകൊണ്ടു ഷശരാന്മം കരകഗാ മ. 

മുംപ്പെടുത്ത “പ്രഠത്ത്കഗ.”' അഥപാ '“പക്തികഗ" പ 

ദ്ടേക്കാലം മുത.ത. കുയി തരൂവവരകുരിച്ചട്ടുണ്ടു പ്ല പ 

കുരികമ ചേ*ന്ഥരു ഒരു ത ലൂക്കാകും. ൨. കുതിക ഗാതോറു: പ. 

കര ക്ക... രികമ്മുണ്ടു . ഈ കഷച്ചരിയിലെ പ്രധാന ഉദ്വോ 

ഗന്ധ പാര് വത്വകരേന് അഥവാ അധ്കാതി എന്നാനേ, 

പേജും പകുതലഷത്ത ത അദ്ദേഹത്തെ . സഫഹായിക്കുന്നതി 

മ ധേണ്ടി ഒന്നാ രണ്ടം അകട്ടൊന്മാരും ശിപായി (മസ 

പരടി) മാരും ഉണ്മയെ തര്ക്കും. പ്പു ാെച്ചഗിഷഗ മു:ഖന 

മോനേ ഗ്രഗങ്ങലുടെ ഭണം സര൪ക്കാരില്ന് ന്നും മാപ്പു ഗാ നട. 

ആതിക്കൊണ്ടു പോ യന്ന 

പകുത്ക്മച്ചയിയികല ൫൮൩ ജോലി ഭൂസികുതി 
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പ്വിരിക്കുകയാടു”. ഗ്രമവാസികളില് പലര്ക്കും സ്വന്തമായി 

അല്പരമങ്കിലയം ഭസ്വത്തുണ്ടായിര ക്കം. അതിനെഠ ആദായ 
ത്തില് ഒരംശം സര്ക്കാരിനു ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ 

പഠനനും സര്ക്കാരില്ഹിന്നും ലഭിക്കന സഹായങ്ങഗാക്ക പക 

തമായിട്ടാനു്” അവര് ഇങ്ങനെ കരംകൊടുക്കേണ്ടതു്”. ഈത്ത 

കകഗ ഓരോ പരരന്ും ആണ്ടുഖടത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ തവ 

ണയായി പകതിക്കച്ചേരിയില് എത്തിച്ചു രസീതു വാങ്ങിക്കൊ 

ളേളേണ്ടെതാടനു. അധവ്രുകാരം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആവസ്തഉട 

മസ്ഥനില് നിന്നം ഈ തക വസൂല് ചെയ്യുന്നതിനു സര്ക്കാരി 

ഓധികാരമുണ്ടു”. അവര് അങ്ങനെ ഈടാഭകയയം ചെയ്യും 

അപ്രകാരം പിരിഞ്ഞുകിടടുന്ന ൨ ണം മാസാവസാനത്തില് പം 

രപത്യകാരന്മാർ താല്യൃക്ക കച്ചേരിയില് കൊണ്ടുപോയി തഹ 

ശീത ദാരന്മാരെ ഏലച്ചിച്ചുകൊടുക്കണാം അദ്ദേഹമത്തെ താലൂക്കു 

കച്ചേരിയിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്. ജ്ങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു 

ക്വണമത്രയും തഫ ശീല്ദാരന്മാര സര്ക്കാർ ഖജനാവുൂകളില് 

സൂക്ഷിക്കുകയും അവിടെനിന്നും മേലാചിലെ നിര് ദ്ദേശമനുസ 

രിച്ചു പൊത്ുഗണത്തിനുവേണ്ടി ചിനിയോഗിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 
ജനങ്ങ ഇങ്ങനെ കരമായി സര്ക്കാരില് ഏല്ലിക്കുന്നു 

പണമാന്നേ, പിന്ന്$$ ഠോഡ്യകമ നന്നാക്കുന്നതിനുംയ ആശുപ 
ത്രികളില് മരുന്നു ലാഞ്ങുന്നതിനും, പളളിക്രുടങ്ങമ നടത്തുന്ന. 

തിനും, ഉട്വോഗസ്ഥന്മാക്കു ശമ്പളം കൊട്ടക്കുന്നതിനും മഠവും 

തുപയോഗിക്കനാതു”, സൂയനെഠ ചൃടഠറു ജലാശയങ്ങളിലെ 

വെളളം ആവിയായി മേല്ലോട്ടുയരുന്നും എങ്കിലും ആ ജലം. 

ആകാശത്തില് കെട്ട"നില് ക്കാതെ വണ്ടും ഭൂമുഖത്തു ര്ന്നെമ 

ഇയായി വിഴന്നും അമ്മുപലെ തന്നെയാനു നാം കൊട്ക്കുന്ന 

കരത്തിന്നൊയും :ഥം അതു വിണ്ടും പനഠന്മാരുടെ ആവ 

ശ്യങ്ങഗാ ടപേണ്ടി തന്നെ സര്ക്കാരില് നിന്നു ചെലവു ചെയ്യു 

ന്നും അതിനാല് പകുതിക്കു ച്ചരികളില്, ഭൂൂന്ക്തി കെട്ടേ 

ക്കന്നഇ നമുക്കുതന്നെ പ്രയോജനകരമത്തെ. - 

പകതിക്കച്ചേരികളില് നിന്നും വേ ചില ജോലികള് 

ക്രടി നിര്പഹിച്ചുലരുന്നും അവയില് ഒന്നു് ആ ഗ്രാമപ്രദേശ 

ത്തെ ജനനമരണക്കണക്കുകം സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടംബെ 
സംഭചങ്ങഗ യഥാസമയം പകതിക്കുച്ചേരികളില് അറിയിക്കു. 
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വാനുള്ള ചുമതല അതതു കുഴ്ടംബത്തിലചെ തലവന്മാര്ക്കാടന്മേ 
മമത. ഈ നിയമം ലംഫ്വിക്ുന്നവര്ക്ക്' സാമാന്യം കഠിന 

മായ ശിക്ഷയുണ്ടാകാംം ഭാദരാ പദരനേയയം സംബന്ധിച്ച 
ഠിക്കാര്ഡൃകമ സൂക്ഷിക്കേണ്മതു സര്ക്കാരിന്െറ ഒരു ചുമതല 
യൂം ആവശ്യവുമാണ്. ഒരു പരരന്െഠ വയസ്സ്റിനെ സംബ 
ന്ധിച്ച തര്ക്കമുണ്ടായാല്: പകുതിക്കച്ചേരിയിലെ ജനനക്ക ണക്കു 
പരിശോധിച്ചാല് അതിനു പ്രരിഫാരമുണ്ടകുമല്ലോ. അതു 
പോലെതനൊെ ഒരു പരനെ മരണം സംബന്ധിച്ചു വിശ്വ 
സയോഗ്യമായ ഒരു രേഖ വേണമെന്നുണ്ടോ യിരുന്നാല് അതിനും 

പകുതീക്കച്ചേരിയിലെ മരണാജിസ്റ്റാന്െെ പകര്പ്പെട 
ത്താല് മതിയാകുന്നതാണു'. 

ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പ ടിപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളില് ഒ 

രോ കുടുംബത്തിലും എത്ര എത്ര ആളുക.ഗാ ജീചിച്ചിരിപ്പുണ്ടെ. 
അ കണക്കു കൊടു കോണ്ട ൧്യമതല പകുതിക്കുച്ചേരിയിലെ കൂ 

ദ്വോഗസ്ഥനാണു”. അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകമ തയ്യാാക്കുന്നു 
തിന് മേല്പാഞ്ഞ ജനനമരണ രജിസ്റ്റര വളരെ ഉപമയാഗ 
പ്പെട്ടംം 

ഗ്രാമങ്ങളിലുമ്ള ഓരാ കുടുംബത്തിനും വേണ്ട ഭക്ഷ്യസാ 

ധനങ്ങളുടെ അളവു ക്ലിപു,പ്പെടുത്തി ദോഷന്ക്ഷര്ഡ്യകഗാ ഒ 
പ്ര്ട്ട കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയും പകുതി ഉദ്വോഗസ്ഥനുള്ളൃതദ 

നേം ഈ കൃത്വം നിര്പഫാിക്കുന്നതിനും പകുതിക്കുച്ചേരിയില് 
സൂക്ഷിക്കുന്ന ജനനമരണരജിസ്റ്റര വളരെ പ്രമയോജനപ്പെ 

ടുമല്ലോം 
ചോദ്ലങ്ങം 

ൽ ച്രേകുതി” അഥവാ “പ്രവൃത്തി” എങ്ങനെ രൂപവല്ക്ക. 
രിച്ചതാദന്? ; 

ഉം പകുതികു ച്ചരിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആരെല്ലാം? 
3ം അവര പിരിക്കുന്ന ഭൂന്കുതി ഏചിടെ ഏച്ചിക്കുന്ന് 
4. അതു വീണ്ടും നമുക്കു കിട്ടുന്നതെങ്ങനെ? 
ടം കരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്വകത എന്തു? 
6, ജനനമരണരജ'സ്റ്റു൪ എന്നാചെന്തു ? 
ൽ അമു കൊന്ടെ കള. പ്രയോജനങ്ങ റ എന്തെല്ലദം? 

അനന്തത. നത്തു 

അന്തത്ത യ്ത് .. 



അദ്ധ്യായം 6. 
ര രു 

ഗ്രാമോദ്ധരണം 

ജനങ്ങളില് നിന്നും ഭൂനികുതി ഈടാക്കു നനതിനുംട്ല ജനന 

തരണക്കണക്ഷകഗ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, സര്ക്കാരില്നിന്നു പ 

കതിക്ുച്ചരികശ പഥി ചെയതുവരുന നഭപടികളെപ്പറഠി 

ജാണല്ലൊ മുന്പു നാം പഠിച്ചതു പക്ഷ ഇതില് ക്രഴുത 

ലയി ഗ്രാമീണരുടെ അഭിവ്യ,ഭ്ധിക്കുരപണ്ട് പല കായ്യങ്ങളു.ം 

തചവയ്യേണ്ട തായിട്ടുണ്ടു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള, പല നടവ 

ഭക ഇപ്പോഴാ ഇന്ഡ്വയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 

സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞി രിക്കുന്ന. ഗ്രാമേോദ്ധാരണത്തിനായി ഒരു 

പ്രത്വേക വകച്പ, തിരുവിതമംക്ര൪--കൊച്ചി രാജ്യത്തിലും 

ഈയിടെ സ്ഥാപികു പ്പെട്ടു ം എന്നാൽ ഭൃതുവരെ 

അതിനെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങ 

തിലും നടപ്പിലാക്കിയിളില്ലം കരലേന്തേരത്തില് അത്തു പ്പൂര്ത്തി 

്ാകുമെന്നു നമുക്കു വിശ്വ ഡിക്കാവുന്നത ന്നേ ം 

ഗ്രാമോഭ്ധാരണവകുപ്പുമൂലം നടപ്പിലാക്കുചന്ദേദ്ദേശിക്കുന്ന 

ചിച നടപടിക താഥെ വിവരി ഭെന്നും 
1, പൊതുജനവിദ്വാഭ്വാസം മൂലമാണു ശ്രാമവാസിക 

ഉടെ നാനാമുഖമയ അഭിധൃഭ്ധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്ു”. ആക 

യാല് ഓരോ ഗ്രാമത്ത് ചെയ്യം ആവശ്യാനുസരണം പവിഖ്ധിധ 

ഗ്രേഡ് ലു. വ്ദ്യാലചയങ്ങഗാ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാടന്. ഇതില് 

തപ്രെമഠിപിദ്യാഭ്യാസം സൌഈജന്വവും ന "ര൪ഖബന്ധിതമധുമായി 

നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നും 

ഉ, ഗ്രാമങ്ങളുടെ നാനാവിധമായ അരിയ, ്ധിക്ക ഗതാ 

ഗരതമാര്ഗ്ഗ ങ്ങളായ ഥോഡ്യകഠ്, തോഴുകഗ്, പലേഞ്ജി, കട 

ത്തുക ഇവ കുടുതലായി പ൪ഭ്ധിപ്പികേണ്ടിയിരിക്കുന്നും അതു 

പോലെതന്നെ ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയേ ജലസേചനം 

ത്വത്ധതികഠാ ഏര്പ്പെടുത്തി കൃഷി അഭിവൃയ,ഭ്ധി്പ്പെടുദത്തണ്ടെതുംി 

' 3, മതൂകാ കൃഷിത്തോടത്ങഗ്മൂപം പരിഷ്കൃത കൃഷ 

സമ്ഖ്രദായങ്ങശ ജനങ്ങളെ മ നസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും, നള 

നം വിത്തുക പ്രചര'പ്പി ഒന്നേതും പരിഷ്കൃത കൃഷി 
യായൃധത്ങഗ ഗ്രാമവ്രദശങ്ങളീ 4 പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്ും, വില 
കാഠഞ്ഞതും ഫചയ്പദവുക:യ വളത്ങഗ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധങ്ങള് 



3 
നങ്ങളെ മനസ്സ്റിലാക്കുന്നതും ഗ്രമവാസ് കളുടെ അഭിയ്യ 
ര്ധിക്കു പളരെ പഠഠിയതാണു, . 

4, കന്നുകാലികളെ ശാസ്ത്രീയമായി, വളര്ത്തുന്നതിന്മം 
ഇണ ചേര്ക്കുന്നതിനും ഉള്ള. സഴകയ്യങ്ങഗാ ഇന്നു നമ്മെ 
ഗ്രാമങ്ങളില് ജാല. നല യിനം വ'തൃതുകാളകളെ ഓരാ ഗ്രാമ 

ത്തില് പരിപാലിച്ച കൊണ്ടു പോകുന്നപക്ഷം നമ്മടെ നാ 
ള്രിലെ കന്നുകാലികളുടെ ഇനവ്യം ഗുണവും നന്നാകുന്നതിന്ദം. 

തന്മൂലം ക്ഷ്രവ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി ന്നതും 

പൊതുജനാരോഗ്യം ക്രട്ടതല് നന്നാകേന്നതിനും ഇടയുള്ള താരന്, 

ം പ്രസപശുശ്രൂഷയ്ക്ും ബാലചികില്സയ്ക്കം ഇതര. 
രോഗനി വാരണതങ്ജധഗക്കം വേണ്ടിയുള്ള അരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും 
അശുപത്രികളു.ം ഗ്രാമപ്രദേശത്ഃ ളില് ഇഃപ്പാഠാ വേണ്ടിടത്തോ 
മില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സകയ്യങ്ങക്കുലേണ്ടി ഗ്രാമവാസി 
കഠം പലപ്പോഴും അടുത്തുമള പട്ടണങ്ങളിലേക്കു യാത്രചെയ്യേ 

ന്മേതായിളാണി മരിക്കുന്നതു. അതു് അധികച്ചെചചിനു കാരണ 
മറകയാലും പാവപ്പെടവര്൪ക്ക് അതു സാ്ധ്യമല്ാത്തതു കൊണ്ടും, 
ഇപ്പോ ഗ്രാമവാസികഥ് വളരെ കഷ” ടതകള് അനുഭവിച്ചു 

കൊണ്ടാണിരിക്കന്നതു് ഇതിനു പരിഹരരമുണ്ടാക്കത്തക്കവിധ 

തമില് എല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലും ആരോഗ്യകേന്്രങ്ങളും ആശ്ുപ്പ 
തരികളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നും 

6. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ശുത്ധജുലം കിട്ടാതിരിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു പൊതു ചെലവില് കുളങ്ങളും കിണറ കളും കഥിപ്പി 

ച്വിട്ടകയും അവയെ ശ്രചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ദ വേണ്ട 

ചളംകെട്ടകശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ടിയീരിക്കുന്നും 
7.ഖിദ്യാജ്വാസം പ്ര:യംചെന്നവരുടെ ഇടയില് പോലും വ്ര 

ചരിപ്പിക്കുക എന്ന പരിപാടിജനാ പരിഷ് ക്ൃതരാജ ങ്ങളിലെ 
രാം നിലവിലിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലും ഈ പര്ധതി 

നടപ്പിലാക്കുവാന് നമ്മ,ടെ നേതക്കേഷാൻ ആലോലിച്ചുവരു 
അണ്ടു്. ഈ പര്ധതിക്ക വയോജനവിദ്യഭ്വാസമെന്നാന്ന 

പേത. അക്ഷരഭ്താനമില്ലാത്ത വയോജുനങ്ങമം നമ്മടെ 
ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടു”. അവതുടെ ആവശ്വത്തിന്മലേണ്ടി നി 
ശാപാഠശലേക൦ ഏ൪പ്പെടുത്തുണതും, ഗ്രാമോഭ്ധാരണപഭ്ധതി 
കയില് ഉ ധപ്പെടസതത്രേ. 

8, തിരുപിതാംക്രര്--കൊച്ഛി രാജ്യമാനനേ? ഇന്ത്യയില്. 

റ് 
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ഗ്രാമീണരുടെ അക്ഷരട്ഞോനത്തില് ഉ യര്ന്നനില്ക്കുന്നുതു”ം 
ഏക്കിലൂും ഈ അക്ഷമള്തോന- ഉപയോഗിചു നമ്മുടെ ഗ്രരമവാ 
സക പത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വദയിക്കാതിരിക്കുന്നതുമൂലം 
പലരുടെയും അക്വരഭത്താനം നഷ് ടീഭവിചചു മപാകുന്നു. ആ 
അനെ വരാതിരിക്കുന്നതിന്മധേണ്ടി ഗ്രാമങ്ങളിത ഗ്രന്ഥശാല 

കളും വായനശഃലകഴ്.ം ക്രട്ടതലായി ഉണ്ടാകേണ്ടിയ ര ക്കുനംം 
' 9, മേല്പ്പാഞ്ഞ പല പതിഷ്ക്കാരങ്ങളും ഗ്ര-മങ്ങളിൽ 

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു” ഒരോ ഗ്രാമത്തിലൂം തപച്പാലോപ്പീസുകമം 
കണ്ടായിരികേണ്ടെ മാനേ. അന്നന്നത്തെ വ്യാപാര നിലവാരം 
അഠി'നാപക്ഷം കര്ഷകര് കൃഷിചെയ്തു ണ്ടാക്കുന്ന ഉല്ല്പന്ന 
ദശ ആദായകരകായി പിഠാഥക്കുന്നത .ഭ സാധിക്കുന്നതാന്മേ. 
ആകയായ ഗ്രംമീണ ക ്രങ്ങളില് േഡിയേ പ്രക്ഷേപഞമെ 
ആഗ്, ടെലചഛഫോണ് ബന്ധഞ്ങഗം, ഇവയ്യം സൌകയ്യപ്പെടുത്തി 
ക്കൊടുക്കേണ്ടതാണു”. തന്മൂലം ഗ്രാമീണ൪ക്ക സാമ്പത്തികമായും 
സംസ്ക്കാര കമായും പല പച നേട്ടങ്ങഗ ലഭിക്കുന്നതാടനു”.ം 

19. ഗ്രാമങ്ങളുടെ സവ്വേത്തികാഭി യ ഭധിക്ക സഫകര 
നേസംശത്മമ ശരിയായി നടത്തിയേ വു പ്രയോജേനമു 
ന്മോകും. ക്ൃഷികെടങ്ടു മാത്രും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനത്ങഗാ ഐ 
ശ്വ പ്രാപിക്കുകയിലു. അവര്ക്കു. വിത്രമാവ വരങ്ങളുില് 
ചെയ്യുവോുന്നു പ്പല ഉപ തൊഴിലുകഗാക്ടടി വേണം. അത്മ 
കാഞ്ഞ പലിശയ്ക്കു പണം കിട്ടേണ്ടിയിരിെന്നു. ഇതിനു 

പ്രഠഠിയ ഒരു സംഘടനയത്രേ സഫകരണസംഹം. അവയുഭെ 
പ്രചര്ത്തനം ഇ്പ്യാഗം നമ്മടെ ഗ്രാമങ്ങളില് അമിയ ഭ്ധി 

ല്യപേ' ക്കാതിരിക്കുന്നതു് അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണബേ.ധമി 
ഖ്രായ്മ മൂലമത്രേ. ഈ സൃനതയെ പരിഫരിച്ചു ഗ്രാമീണ൭ര 
അരഭിവ്യത്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വണ്ടീ ശരിയയേ മേല് നേ 
ത്തില് സഫകരനെസംഷ്ങ്ങഗ നടത്തതുന്നപക്ഷം, അതു ഗ്രാമാ 

്ധരണത്തിനു തൂ൯ചാം പ്രഖഠ്യ മരര്ഗ്ഗുമരൂം 

മേല് വിവി പഴ്ധതികഗ നടപല്പിലാക്കുന്നതിന്ന ഗ്രാമ 

ജദളില് വസിക്കുന്ന പൌരന്മരരുടെ രേത്മ :ത്റയ സഫകരണ 
മുണ്ടായിരിക്കേണ്ടെതാണു”ം ഇത്മനെഡുമ്ള, പൌരസഹക ണം 
കടത സര്ക്കാരിനു നേഠിഴു പലതും പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് 
സ ധധിക്കുന്നതല്ല, ആകയാല് ശ്രൂദമങ്ങ തോരും പ്പഞ്ചായത്്തു 
കമു എന്നു വിള കുപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ ഭരണസമിതികമാ സ്ഥാ 
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. പ്വിക്കുണ്ടം, ഈ സമിതികളെ മപാതുഭജനത്ങഠം തെരഞ്ഞെടുക്ക 
ജത്മയിരുന്നല് നണ്ട”ം അവര് മേല്പറഞ്ഞ ഗ്രാദമഃഭ്ധാരണ 
പരിപാഭികശ സര്ക്ക ബിയന്ത്രണത്തില് ൨ ടത്തണംം അതി 
നക മചലവുകശക്കലേണ്ടി പ്രാദേശിക നികതികഠ 
ഏര പ്ലെടടത്തണം. ഗവരണ്ടന്റഠീല് നിന്നും ന്യയേമായ കയ്യു 
ങ്ജഗക്കു” ഉദാരമായ ധസസഹായം ലഭിക്കേണ്ട്തും ആവശ്യ 
മത്രം 

ചോദ്ൃത്ങം 

1. ഗ്രാമങ്ങളെ ഉഭ്ധരിക്കചാനുക്ളു 10 മരേശ്ശുങ്ങ 
പ്പഠായുകം . 

ഉ, പഞ്ചായത്തു” എനാല് ഏന്തു”? 

8, ഗ്രഃമോത്ചാരണത്തി നുള്ള. ചെലവുകടഴം ആരു” ഏം, 
' 3൭൦ വഹിക്കണം? 

ിി 



അദ്ധ്യദയം 4 

നഗരങ്ങളും നജരദരയവം 

ഇന്ഡ്വയാമഹാരാജ്വത്തില് 35 7 6 പളനേത്ങളുണ്ടു”. അരവ 
ശ്ില് ചിലതു വളരെ വിചൂലവും ധ്ധരോളം ജനങ്ങ തിങ്ങി 

പ്രര്ക്കുന്നവയും അന്ന. കരിക്കു, ബോംബെ മദ്രാസ് ഇവ 
യാന” അവയില് പ്രധാനട്ടെ. ളവം ഒരു ലക്ഷമോ അതില 
ശ്രീകമോ ആരഭുകഗ വസിക്കുന്ന നശ്മഭത്ത സിരി ഏനം, 
അയ്കഃയിരഴമാ അതിക ധികമോ ആളുക പസിക്കുന്ന നഗര 
ത്തെ ചാണ് എന്നും വിള” ച്യുവരുന്നു. തിരുവിതാംകൂര് --കെചി 
സംസ്ഥാനത്തിന്െറ തലസ്ഥനേമാജല തിരുവനന്തപൂരം ഒ 
സിഠഠിയാടു. തൃശൂര്, ഒല്ലൂര്, എഠണകുളം, കൊല്ലി, ആ 

ലൂപാ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തീരുഖള്ലും, കൊല്ലം, ന്ഗേള് 
കേദവില്, ആലപ്പംഴ മുതലായപ്പ ടണ് പിഭാഗത്തില് പെഴുന്നും 
സിഠഠികളു.ടെ ഭര ണം നടത്തുന്ന സഭകരോക്ക കേര്പ്പുമേഷന് 
എന്നും ടാദനു കളുടെ ഭരം നടത്തുന്നു സമകശക്കു മുനിസിച്ചുഴ 

പ്വിഠഠി എന്നും ചേരു പായുന്നു. 

നഗമങ്ങമ എണ്ണത്തില് കഠവാണു”.. എങ്ക്”ലും ആഅവ്വ 

യ്ക്കു രാജ്യത്തില് ൨ ളരെ ഡ്രധാന്വമുണ്ടു്, അവയില് ധാരാ 
ഉം കോളജ,കഗ, ഹഫൈസ്ത്രൂമുകഗ, മിഡില് സ്ത്ൂമുകമ, പ്ലൈ 
മഠിഷ്ണ്കുടു.കം. അശൂപത്ര!കശം, വന്തരം ചീട കുക, നീതി 
ബ്വയേക്കോടത”കഗ, പോലീസ് താവളങ്ങരു., പ്വവസഃയ 
ശാ ലകമ, സിനിമാ കൊട്ടകകമു, നാടകശാല കഠം, ഫേ 
കശ, പൊതുലഖിഹാര൪ംഗത്ജധി, മ ദ്യനേങ്ങഗം, ത ലായവയും,, 
മഭനാധാരമായ സര്ക്കാര് മത്തി ങ്ങളു. വിസ്പൂരമേധിയ തെരു 
വീഥികളും, ഗതാശത.സദക യ്യത്ങളും കാരഅന്ന. ഈ നഗരങഞ്ഞങ 
ളാനു” ഇന്ഡ്വയിലെ 40 കോടി ജനങ്ങ. ഭക്ഷരേപ്പര 

മയ്യേം സംസ്ത്ക്രാരപരമായ്യം ഉളള. നേതൃത്വം നതി കുന്നത്തു”. വ 
ദേശങ്ങളിരം: നിന്നും കപ്പലുകളും തീവണ്ട”കളു൦ വിമാനങ്ങളും 
വന്നട്ുക്കുന്നതിനുള്ള സൌാകഷ്യങ്ങളും വന്പ്പിച്ച നഗരങ്ങതുിമു 
ണ്ടായിരിക്കംം. പൻ പട്ടണങ്ങളും ച്ചെരു റേഗരതങ്ങളൂ. 
മയോ ഗതാഗതബന്ധങ്ങളുണ്ടു”ം അതു ക്രടാതെ തപാല്, കമ്പി 
ടെല:ഫാണ് മുതചായ ആശയവിനിമയ മാര്ഗ്ഗങ്ങഗമൃലം, 
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ലോകത്തിലെ നഗരങ്ങളെല്ലാം തമ്മില് ഖെന്ധിക്കപ്പെടും ക്രി 
ക്ഷണം ഗ്രാമക്ക ളില് ഈ വക സൌകഷ്ങ്ങഗ അപൂര്വമായി ട്ടേ 
ഉള്ള. അതാനു നഗരങ്ങളുടെ പ്രാധാന. ത്തിനു കാരണം, 

ഭരഗെസാനകയ്യത്ത് ൯പണ്ടി നഗരങ്ങളെ പല വടര്ഡ് 

കഠാ അഥവാ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന. ഓരാ വാ 
൪ഡില്നിന്അം ഒന്നോ അതിലധികമോ അംഗങ്ങളെ തെര 
ഭതഞ്ഞടുക്കുന്നു പ്ല്യായ ചര് ത്തിയായ എല്ല: നഗരവാസിക്കും തെര 
ഞ്ഞെ$പ്പില് പ൦ക്കടുക്കാം. ഇപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ;ുന്ന 

അംഗങ്ങളും, സര്ക്കാരില് വിന്നം നാ?നിര്ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെ 
ടുന്നു അംഗങ്ങളുംക്രടി, ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനെയും വൈസ് 
പ്യൃസ്സിഡണ്ടിനെയും തെരഞ്ഞെടു ൭ന്നു. ഇപ്പകാരം തെരഞ്ഞെ 
മകുപ്പെടുന്ന പ്രസിഡണ്ടയേ।രിക്കും ഹഗശഗരസഭ കട 3മ്പാധ 
അങ്ധ്യക്ഷത വഫിക്കുന്നത്തു്, അദ്ദേഹം ഹാജഃരില്പദത്ത അവസ 
രങ്ങളില് ആഴ്ധൃയക്ഷ്യം വഹിക്കു ആളത്രേ ഖൈസ് പ്പസി 

ഡഞ്ളു്. 

നഗരസഭ ശ്ലിപൂ,കാലങ്ങളില് മാത്രമേ ക്രടുകയുള്ള,. സ 
ഭംഗത്ങടെ സ്വഞമായി ഭവാ പല ജോലികളും ഉള്ളവ 
രാന്. ആകയാല് നഗരസഭയുമട നിർദ്ദേ ശമന്മസരിച്ചുകക, 
ജോലികള് നിരചഹിക്കുന്ന തിനു വേണ്ടി ഓരോ മുനിന്ധിപ്പല് 
നഴരത്തിലേക്കും സര്ക്കാരില്നിന്നും ഓരേഃ മുനിസിപ്പല് 
കമ്മീഷഞരെ നീയമിച്ചുവരുന്നു ആ കുംദ്വോഗ സ്ഥനാനേ നഗര 

സഭയു൭ടെ നിര്ദദ്ൃശങ്ങളെ നുമഇിചേടന്നമും 

ഭാഗരപ്പാസികളുടെ നനേവോിധമഃയ സ്ഖസൌകയ്യങ്ങഗ 
അപ്പപ്പോഴത്തെ ആവശ്യമന്മസരിചു ന്നടത്തികക്കാടുക്കുക 

യന നുശരസമയുടെ ജോലി. അവയില് ചിലവയെ ാി 

കഠിക്കംം 

1) പളണത്തിനുകൂക.ില് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുതു 
മൂലം പല രോഗങ്ങളു ണ്ടാകും. അതിനേ അതിന്മ് ഒഴിവു 
ന്ദക്കികൊടുകനേം. ഒടേകഴി, ചാലുക ം ഇവയെ കെട്ടുകയും 
കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. 
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8) പല പട്ടണങ്ങളിലും ശുദ്ധജലം വേണ്ടിടത്തോളം 
കിട്ടുന്നില്ല, അതിനാല് ശുദ്ധജലം ഓര വിളിലേ ളം കഴു 
പഴ വിതരണം ചെയ്യണംം 

3) ചില പട്ടണത്ങളുടെ അടുത്തു ചതുപ്പ നിലങ്ങള്, 
ണ്ടായിരിക്കും. അധമൃലം രോഗാനേക്കധ പളണത്തില് പഖ്വ്വാ 

ക്വിക്കാനിടയുണ്ടു് , അതിണാല്ു അധച്വയെ നികത്തണംം 

4) അസ്റുത്ര"കളും ആശുരശാലകളം ഏ൪പ്പെട്ടത്തി 
രോഗികളെ ചികില് സിക്കുകയും നിസ്സറഹയേരായ പ്പാവങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കുകയും ച്ചെയണംം 

5) പട്ടണങ്ങളില് മമ്പൂരി, വിഷൂചിക, ഴ് പ്പക്ശേഗ് 

ടൈഫോയിഡ് പനി മുതപായ പകര്ച്ച ച്യാധികഗം വ്വ്യച്ചി 
ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കത്തിവയ പൂ നടത്തണം. 

6) പബ് ളിക്കു കക്ൂസുകശ, മൃരൂപ്പരകമ ഇവ ധാരം 
ഉമായി കെളിയുണ്ടാക്കണടം അചയെ ഏല്പോഴം വൃത്തിയായി 

സൂക്ഷിക്കുകയും ചേണംം 

7) ശധഖശരീരങ്ങഗാ മലുചെയ്യുന്നുത' ന്൯ വേണ്ട സ്ഥല 
സയകയ്യങ്ങളു.ണ്മാക്കിക്കൊടുക്കണം. പല 

റ പട്ടണത്തില് അശ്നിലൊധ ഉണ്ടായല് ഉടനെ ശ 
കിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട യത്ത്രസമേശ്രികശ്ം പടു 
വച്ചിരിക്കണം. 

8) നഗരങ്ങളില് ആധവശ്യമുള. സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം 

ഉക്കുകമാ വയ്ക്കണം. 
10) നഗരത്തിന്മകള ല് ല്ല്വൈമഠി പിദ്വഃഭ്വോസത്തിനു 

വേണ്ട സൌകയ്യങ്ങളില്ലെങ്കില് അതിന്മ പരിഹരരമുണ്ടാക്കണം.. 

11) നഗരത്തിന്മക്ളൂ ല് ഗ്രന്ഥശലേകശ്യ വായനശാല 
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കഠം. ഉദ്യനേങ്ങഗം, പ്വൊതുവിഹാരസ്ഥലങ്ങഗാ, സംഗീതശാല 

കി ഇവ ഏര്പ്പെടുത്തണം. 

19) ജനനുമരണക്കണക്കകമ സൂക്ഷിക്കണം. 

13) നഗനങ്ങശക്കുള്ളിലുള്ള ഗതഗേതമാര്ഗ്ഗത്ങളെ വ 

൪ഭ്ധിക്ക്ളിക്കണെംം 

14) മേല്പഠഞ്ഞ ഇണങ്ങശക്കും ഉദ്വോഗസ്ഥന്മരേടെ 
ശമ്പമ്ര വകയ്ക്കും പേണ്ട പണം ജനങ്ങളില്നിന്നും നിക. 

തിയായി പിരിക്ചെടുക്കണംം 

നഗരസഭ ഒരു സ്വയംഭരണസ്ഥാപ്പനമാനേ”. അതിലെ 

പ്രവര്ത്തനഞ്ങഗ അധികവും ഒരു പ്രത്വേക നഗരത്തിലെ 
പരരന്മാരുടെ ഹിതത്തെ അനുസരിച്ഛായിരിക്കണമെന്മണ്ടു”ം 
പക്ഷേ ചില കായ്്ങ്ങളില് അവയ്ക്കു സര്ക്കാരിനെ സ 
ത്മത്രക്രഷി ലേണ്ടതാട്മ്. അല്ലെങ്കില് നാട്ട'നൌ പൊതു 
ത്ഥളുയ്യത്ങശക്ക വിരോധമായി തീരന്നേക്കാം. ആകയല് 

മുനിസിപ്പല് ഭരണം തൃപൃതികരമല്ലെന്നു കാടനുന്നപക്ഷം സക്കാ 

രീനു” അതില് ഇടപെടുനാതിരേക്ളു അധികാരദും അവകാശ 
വും കള താകന്നും 

രാജ്യാതിര്ത്തിയിടുള്ള നഗരങ്ങമെ. സുന്ദരവും മദനാഫ. 

രവും ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള. ൭. രിശ്രമങ്ങഗ ഇന്നു സകല 
ഗലഖണ്ടെന്വുകളു.ം ചെയ്യുവരുന്നണ്ടു , തെരുപീഥികളെ വിസ്ത 
രപ്പൈടുത്തുന്നതിനും സിമ൯ന്വുകൊണ്ടോ താരുകൊണ്ടോ തഠ 
നിരച്പക്കി ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉകൂള പഭ്ധതികഗ പലയി 
ഭങ്ങളിലും സ്വീകരിക്ുപ്രുന്നു. ഉ ദ്യനങ്ങഗ,വിഹാരരംഗങ്ങഗ്, 
േഡിയേഃ പ്രക്ഷേപണ്ടസൌകയ്യങ്ങഗ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോ 
പളണങ്ങളുില് ഏരപ്പെടുത്തിവരുന്നുണ്ടു”ം 

ധാരാകൂം ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണല്ലേം 

ച് 

ക്യ” 

റ് 
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അഗരഞ്ങമാ, അതിനാല് ഇധിടങ്ങളില് ധാരാളം പൊത്ുസ്ഥാപേ 
ങ്ങളു. ണ്ടാവാംം അവയില് പലതിനേഠജും പേരുകഗ കഴി 

ഞ്ഞെ അഭ്ധ, യത്തില് നാം വിവരിച്ചുകഴ' ഞ്ഞു. ഇക്കാലത്തു 

പരളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹി ക്കുന്ന വേഠൊരു സ്ഥാചനമഴത്ര യാചക 

കമന്ദിരംം നമ്മ,ടെ രാജ്യത്തില് പിച്ചതെണ്ടി അദജഞ്ഞുനട 

ക്കുന്നവ രുടെ എണ്ണും വര്ഭ്ധിച്ചുവരികയാദനു”. അതു ബഖ്തൂരെ 

നിരഭാഗ്വകരമത്തെ. ശരീരബലമു മള വര് ചേലചെയ്തു കാല 

ക്ഷേപപം നടത്തണംം വേല ചെയ്യിക്കുവദന് ആളാനല്ലങ്കിരു 

സര്ക്കാരില്നിരന്നോ മുനി സിപ്പംലിഠഠികളില് നിന്നോ അ 

൪ ൭ വേലയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുണം, വയസ്സോ രോഗമേമൂലം 

അവര്ക്കു വേലചെയ്യാന് പാടില്ലെങ്കില് സര്ക്കാമ സ്ധപഫായ 

തത്താടുക്രടി പെൊരതുജനങ്ങഗ അവരെ പരിപാലിക്കുകതനെ 

വേണം. അത നുധേണ്ടിയുയള്ള യാചകകേന്ദ്രങ്ങളും ആത്തുരശം 
ചകളു.ം നമ്മുടെ നശഗരങ്ങ കോടനുബന്ധ നി നടത്തേണ്ടൊിയാിരി 

ക്കുന്നും അതു നഗരവാസികളുടെ ആ രോഗ്വപരിചാലങത്തോിനും 

സന്മരഗ്ശുവ൪ഭ്ധനധിനും അത്യാവശ്യവും ആന്ന്. 

ദരിദ്രന്മാരും അഠിധില്ലാത്തവരും ആയ ആളുകൾ താമ 
സിക്കുന്നു വൃത്തികെട്ട ചേരികടെ ഇന്നു പല നഗരങ്ങളിലും 
കരനന്നുണ്ടു”, അവയെ ശുചിയാക്കി ന്മൂക്ഷി ക്കവാണ് ന്ഗരസ 
കശപ്രത്വേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാദനു”. അല്ലാത്തപക്ഷം ആര 
വിടെ പകര്ച്ചപ്വാധികമ ഉത്ഭ പിക്കുകയും പടുണത്തിന്നെയ 
വിഖചിധ ഭാഗങ്ങളി മലക്കു പ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും, 

ഇതുചോലെരുന്നെ വളരെ വൃത്തികേളകമ ഷിഞ്ഞെ 
സ്ഥലങ്ങളാനുെ നമ്മടെ നഗരത്തിലെ മാര്ക്കഠവുകധ്, അഥവം 
ചത്മസ്ഥലങ്ങഗാം പല സ്ഥലങ്ങളില് നിനം കണ്ടുവരുന്നു പ 
ഷക്കഠി സ്ധാധനങ്ങളുടെയും മല്സ്വമാം സാഭ് കളു ഒെയയം ഉ. 
ഖ"ങ്ങള് ഇവടെ കന്ദകുന്നായി കരടി മൂ൪ഗന്ധം പുല്ലേ 
ചിക്കു, ഈ വക ദൃത്തികേടടകളെ അപ്പഴപ്പോഴി മുേഠിക്കെം 
ക്കുവാന് മുനിസിപ്പാലിഠഠികള് ശ്രഭ്ധിക്ണം. 
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ചോല്ലയത്ങം 

1, മുനിസിക ഖിഠഠികള് മുന്നാല് എന്തു? അവയിലെ 
അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വധം വിപരാക്കകം 

8. നഗരസഭയുടെ ജോലികളെ. വിവരിക്കുകം | 

, യാചകപ്പശ്നം, വൃത്തികെട്ട ചേരികഗാ, ഥാര്ക്കു. 
9റ൮ു കശ ഇവസംബന്ധിച്ചു മുനിസിപ്പാലിഠഠികിം. 
ഏരന്താരകു ചെയ്യണം? 

തി ജി 

സ! പി 4 ട് റ 

ി [ ( 7 

4. 4 നി ടു ി 

ടു ര് 
ക ഷം സു ക് 

മി 


